
5 Статус предмета (обавезни/изборни) Обавезни
Услов
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предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава
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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

Стицање основних знања и компетенција непоходних за разумевање облика и узрока настанка
криминалитета, са посебним акцентом на ресоцијализацију и третман осуђеника и малолетних лица.
Развијање вештина као што су разумеање социогених фактора криминалитета као и објективних и
субјективних криминогених фактора, достигнућа теорије рода, макрогрупних фактора криминалитета као и
повратни утицај криминала на потраст криминала, уз разумевање основних проблема институционалног
третирања осуђених лица. Развијање способности тимског и индивидуалног рада у коришћењу, тумачењу и
стварању база података из области кривичне статистике, криминалне политике, пенологије, као и
сачињавање институционлног и процедуралног оквира друштвене реакције на криминал и учиниоце
кривичних дела уз сагледавање могућности алтернативних казнених иницијатива.

Обухвата: посета установама за извршење казне лишења слободе, посета центрима за
социјални рад, израда и презентација истраживачких пројеката и семинарских радова студената.

Оспособљавање студената за стручни рад у органима полиције и правосуђа, ради успешнијег спречавања и
сузбијања криминала. Пружање потребних знања о криминалном феномену са целовитим погледом на три
основне димензије: феноменолошку, етиолошку и са перспективе жртве. Пружање потребних знања о
извршењу кривичних санкција из угла поступања са осуђеним лицим, у циљу њихове успешније
ресоцијализације и социјалне рехабилитације.

Садржај предмета

Појам, предмет и основни појмови у криминологији; криминалитет и девијантност; различита схватања појма
криминологије и криминалитета; криминологија и друге науке; методи криминологије; теорије у криминологији; класична
школа; савремени класицизам и позитивизам; антрополошка, италијанска школа; биолошка схватања; психопатолошке
теорије; психолошки приступ; социолошка орјентација, теорија историјског материјализма; теорије друштвене реакције;
нова друштвна одбрана; интеракционизам; теорија етикетирања; радикална криминологија; феминистички приступ;
феноменолошка димензија криминалне појаве; етиолошка димензија криминалне појаве; виктимолошка димензија
криминалне појаве; реакција друштва на злочин и криминалитет.

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

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

активност у току
предавања
практична настава
колоквијуми
семинари

Основне академске студије првог нивоа
Криминологија

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


