Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Część 5.13.C: Wiktymologia kryminalna - warsztaty
Cel zajęć:
Celem nauczania przedmiotu „Wiktymologia kryminalna” jest zapoznanie studenta
z wiadomościami na temat problematyki ofiar przestępstw. Poruszone zostaną w ramach przedmiotu
teoretyczne koncepcje wiktymologiczne, rozmiary wiktymizacji kryminalnej, sytuacja (fizyczna,
psychiczna, prawna i społeczna) ofiary przestępstwa, relacjach łączących ofiary ze sprawcami i roli
ofiary w popełnieniu przestępstwa. W ramach przedmiotu student nabędzie umiejętność aplikacji
wiedzy teoretycznej do rozwiązywania podstawowych problemów praktycznych. Celem kształcenia
będzie również nauczenie studenta poprawnego rozumienia i interpretacji indywidualnych
i społecznych mechanizmów rządzących zachowaniem człowieka. Przedmiot pozwoli na uzyskanie
przez studenta wiedzy z zakresumechanizmów rządzących relacją sprawca - ofiara, zapozna się
z klasyfikacją ofiary przestępstw.Celem kształcenia będzie przedstawienie wiktymologii jako nauki
interdyscyplinarnej oraz zapoznanie z etapami rozwoju wiktymologii i jej współczesnych kierunkach,
a także o relacjach łączących ofiary ze sprawcami i roli ofiary w popełnieniu przestępstwa.
Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedze na temat podstawowych
kierunków rozwoju wiktymologii, jak również o jej powiązaniach z innymi naukami. Student będzie
potrafił poprawnie identyfikować przyczyny popełniania przestępstw, interpretować i rozróżniać
czynniki wiktymogenne, a także metody pomocy i profilaktyki antywiktymizacyjnej w aspekcie
wzrostu tendencji wiktymnych w związku ze wzrostem przestępczości. Student będzie znał
podstawowe teorie wiktymologiczne, cechy ofiar przestępstw i ich klasyfikacje, wpływ różnych
typów sytuacji kryzysowych na ofiary. Wynikiem nauczania będzie także umiejętność
charakteryzowania grup ofiar, roli ofiary oraz umiejscowienia wiktymologii w świecie nauki.
Zakres tematyczny zajęć:
1. Wiktymologia jako nauka.
2. „Profil” ofiary przestępstwa.
3. Badania nad rolą ofiary w genezie przestępstwa.
4. Badania nad charakterystyką sylwetek ofiar.
5. Badania nad zjawiskiem wiktymizacji kryminalnej (pierwotna, wtórna).
6. Stosunek między sprawcą i ofiarą.
7. Znaczenie osoby ofiary dla określenia sylwetki psychofizycznej nieznanego sprawcy zabójstwa.
8. Rola ofiary w przestępstwie, ofiara jako sprawca przestępstwa.
9. Rola ofiary przestępstwa w postępowaniu karnym. Prawa ofiar przestępstw, tzw. karta praw
ofiary.
10. Standardy UE w procesach zapewniania jednakowej ochrony ofiarom przestępstw.
Liczba uczestników zajęć warsztatowych – około 15 osób/gr.
Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020 r.
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 roku w godzinach 9.00 – 19.00.

Miejsce świadczenia usługi:

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Zakres usługi:
Usługa obejmuje:
Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Wiktymologia kryminalna” dla studentów i studentek
II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo
Wewnętrzne,
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 40 godzin, w 4 grupach, po 10 godzin
w każdej grupie
W tym:
L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

1.

Przedstawienie
roli
ofiary
przestępstwa
w postępowaniu karnym.Przyczynienie się ofiary,
prowokacjaaspekt
prawnokarny
i kryminologiczny.

1

2.

Rola
pokrzywdzonego
w procesie
karnym,
w postępowaniu z nieletnimi i w postępowaniu
wykonawczym. Stereotypy dotyczące postrzegania
ofiary przestępstwa

1

3.

Zeznania pokrzywdzonego – ofiary w procesie
karnym.

1

4.

Mediacja w procesie karnym – cel, osoba mediatora,
terminy mediacji, korzyści, sprawozdania.

1

5.

Świadek incognito.Przesłuchanie niektórych
pokrzywdzonych. Ochrona osób małoletnich.

1

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia,
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni.
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej,
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wymagania w stosunku do wykładowców:
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym.
Sposób rozliczenia, płatności:
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym.

