Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Изборна корпа 6
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Малолетничко преступништво
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза

Изборни

Упознавање студената са појмовном и терминолошком проблематиком преступничког понашања
малолетника. Указивање на место које малолетничко преступништво зазуима у систему друштвено
негативних појава, затим упознавање сутдената са основним критетијумима који служе као основ за
одређивање одређеног понашања као пожељног или непожељног. Пружање неопходних знања о
прблематици класификације, односно типологији, етиологији и феноменологији преступничког понашања
малолетника.

Циљ
предмета

Оспособљеност студената да на основу стечених знања активно учествују у препознавању
услова и узрока који погодују настанку малолетничког преступништва и њиховом елиминисању у
циљу превентивног деловања.

Исход
предмета
Садржај предмета
Појам и предмет малолетничког преступништва; историјски развој криминолошке мисли; однос
малолетничког преступништва и других наука; криминолошке дисциплине; дефинисање
противдруштвеног понашања малолетника; дефинисање преступничког понашања малолетника;
карактеристике малолетничког преступништва; феноменологија преступничког понашања
младих; етиолошке теорије о преступништву и криминалитету младих; криминалитет на штету
малолетника; рецидивизам малолетника; примена кривичних санкција према малолетним
преступницима; примена међународних инструмената код малолетника који су у сукобу са
Теоријска
законом; превенција преступништва малолетника.
настава
Обухвата: продубљивање и проверу усвојеног знања кроз конкретне примере преступништва
Практична младих, као и посету полицијским станицама, разговор са инспекорима полиције, посету центара
настава
за социјални рад и казнено поправних завода.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

2
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

поена

50

