
6 Статус предмета (обавезни/изборни) Изборни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истражива-
чки рад)

1

2
3
4

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2

Методе
извођења
наставе

поена Завршни испит поена

8 писмени испит
7 усмени испит 50

20
15

Испуњење предиспитних обавеза

Предиспитне обавезе
Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљеност студената да  развију способност систематичног приступа правним проблемима,
као и да понуде критичке и аналитичке одговоре везане за криминалну виктимизацију, као и за
практично поступање са виктимизованим лицима (децом, женама, старим лицима и другим
посебним категоријама жртвама), имајући у виду посебне околности у којима се та лица налазе.

Обухвата: анализу конкретних примера виктимизације, сагледавање оптималних начина
поступања у отклањању узрока виктимизације и помоћи жртвама.

Унапређење научних сазнања и теоријских схватања, те стицање способности и академских вештина у
области виктимологије и развијање креативних способности и овладавање специфичним практичним
вештинама потребним за даљи развој у каријери.

Садржај предмета
Појам и предмет виктимологије, еволуција учења о жртви, теорије о виктимизацији, значај
проучавања жртве за контролу криминалитета, виктимогне предиспозиције – појам, врсте и
значај, примарна виктимизација, секундарна виктимизација, посебне категорије жртава (жене,
деца, стара лица, полицајци), последице виктимизације и потребе жртава, значај друштвене
подршке у превазилажењу последица виктимизације.

Спецификација предмета за књигу предмета

Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
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ПРАВО
Изборна корпа 3

Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије
Виктимологија

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета


