
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 4.2.B:  Fenomenologia kryminalna - warsztaty 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Fenomenologia kryminalna” jest zapoznanie studenta 
z problematyką badań kryminologii oraz fenomenologii kryminalnej, jak również wykorzystaniem 
w nich zaplecza metodologicznego innych dyscyplin naukowych. Celem kształcenia jest zapoznanie 
studenta z pojęciem przestępczości jako zjawiska społecznego podlegającego naukowemu opisowi. 
Przedstawione zostaną statystyki kryminalne będące podstawowym źródłem informacji 
o przestępczości ujawnionej, a także problem tzw. „ciemnej liczby przestępstw”, obrazu 
przestępczości w środkach masowego przekazu i ich wpływu na kształtowanie społecznej 
świadomości przestępczości. Omówione zostanie pojęcie terroryzmu i jego charakteryzujących cech - 
w tym różnic pomiędzy „tradycyjnym” modelem terroryzmu a współczesnymi działaniami 
terrorystycznymi. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student bez problemu będzie potrafił określić przedmiot zadań 
fenomenologii i kryminologii, jak również scharakteryzować i wyjaśnić pojęcie, cechy, przejawy 
działalności terrorystycznej. W wyniku kształcenia student będzie z łatwością potrafił 
scharakteryzować przestępstwa z użyciem przemocy, oraz te z zakresu przestępczości przeciwko 
kobietom, nieletnim, z zakresu przestępczości zorganizowanej i gospodarczej, a także wykorzystać 
zdobytą wiedzę w praktyce. 
 
 
Zakres tematyczny zajęć:  
 
1. Fenomenologia kryminalna jako nauka interdyscyplinarna. 
2. Dynamika, struktura i geografia przestępczości. Statystyki kryminalne, problem tzw. „ciemnej 

liczby przestępstw”,przestępczość w środkach masowego przekazu. 
3. Aspekty ilościowe i jakościowe w opisie przestępczości jako zjawiska społecznego. 
4. Terroryzm: pojęcie, cechy, klasyfikacja, przejawy działalności terrorystycznej. 
5. Przestępstwa z użyciem przemocy. 
6. Przestępczość kobiet. 
7. Przestępczość nieletnich. 
8. Przestępczość zorganizowana. 
9. Przestępczość gospodarcza. 
10. Powrotność do przestępstwa. 
 
 
Liczba uczestnikówzajęć 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  „Fenomenologia kryminalna” dla studentów  
i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach I stopnia na kierunku 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  

 
 
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 15 godzin, w 3 grupach, po 5 godzin  

w każdej grupie 
 
W tym: 

 
L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Przedstawienie i analiza badań z zakresu 
fenomenologii, a także badań z szeroko rozumianej 
przestępczości, na podstawie wybranych przykładów. 

1 

2. 
Omówienie i charakterystyka przestępstw z użyciem 
przemocy, na podstawie wybranych przykładów, 
analiza orzecznictwa i statystyk z kraju i zagranicy. 

1 

3. 

Przestępczość wobec kobiet i nieletnich – analiza na  
podstawie wybranych przykładów z kraju i  
zagranicy. Klasyfikacja ze względu na zachowanie, 
tryb działania, skutki przestępstwa. Przedstawienie 
statystyk i sposobów przeciwdziałania przestępczości 
wobec kobiet i osób nieletnich. 

1 

4. 

Przestępczość zorganizowana i gospodarcza –  
omówienie i charakterystyka w oparciu o wybrane  
przykłady z Polski i świata. Klasyfikacja przestępstw,  
sposoby wykrywania i zapobiegania przestępczości. 

1 

5. 

Omówienie zagadnienia powrotności do  
przestępstwa oraz  sposobów zapobiegania  
powrotności do przestępstwa. Przedstawienie  
przykładów. 

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. 
 


