
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 4.3.B:  Socjologia kryminalistyczna - warsztaty 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Socjologia kryminalistyczna” jest zapoznanie studenta z tym, 
czym jest socjologia kryminalistyczna, kim byli prekursorzy tego przedmiotu, jakie zadania stawia 
sobie ta dyscyplina wiedzy. Następnie uwaga będzie skupiona na socjologicznym wyjaśnieniu istoty 
przestępczości i pokazaniu modeli teoretycznych wyjaśniających zjawiska przestępczości (model 
funkcjonalistyczny, teorie kontroli społecznej, teorie stygmatyzacji). Celem kształcenia w ramach 
przedmiotu będzie również zapoznanie ze specyfiką wybranych środowisk kryminogennych 
i postrzeganiem zjawisk przestępczości przez współczesnych Polaków. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student bez problemu będzie potrafił określić przedmiot zadań 
socjologii kryminalistycznej, jak również rozpoznawać i rozróżniać środowiska kryminogenne oraz 
środowiska zagrożeń społecznych. Student będzie z łatwością charakteryzował problematykę 
socjologiczną przestępstwa i przestępcy, postępowania karnego, wyjaśniał socjologiczne 
uwarunkowania wybranych rodzajów przestępstw. W wyniku kształcenia student będzie 
prawidłowo interpretował zjawiska i procesy mające wpływ na skalę, dynamikę oraz strukturę 
przestępczości przy pomocy pojęć i teorii stosowanych w naukach społecznych, a także będzie miał 
wiedzę o strukturalnych i kulturowych uwarunkowaniach przestępczości. 
 
Zakres tematyczny zajęć:  
 
1. Funkcjonalistyczne i interakcjonistyczne teorie przestępczości.  
2. Teorie kontroli społecznej, teorie piętnowania i wykluczenia społecznego. 
3. Pojęcie i zakres socjologii kryminalistycznej.  
4. Współczesna socjologia kryminalistyczna (prekursorzy, zadania socjologii kryminalistycznej, 

socjologia kryminalistyczna a inne nauki społeczne. 
5. Socjologia kryminalistyczna a patologia społeczna. 
6. Rodzina, jako środowisko potencjalnych zagrożeń społecznych. 
7. Wybrane aspekty patologii indywidualnej. 
8. Wybrane zjawiska patologii grupowej. 
9. Specyfika przestępstw popełnianych przez młodzież. 
10. Nowe „trendy” w przestępczości. 
11. Postrzeganie przestępczości w świetle badań socjologicznych. 
12. Agresja i przemoc z perspektywy interakcji społecznych. 

 
 
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  „Socjologia kryminalistyczna” 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. 
Omówienie zagrożeń społecznych w środowisku 
rodzinnym na podstawie wybranych przykładów 
i statystyk. 

2 

2. Omówienie i analiza wybranych przykładów z  
zakresu patologii indywidualnej i grupowej. 1 

3. 

Analiza i charakterystyka przestępstw popełnianych  
przez młodzież na przestrzeni ostatnich lat w oparciu  
o wybrane przykłady. Omówienie nowych „trendów” 
w przestępczości. 

2 

 
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. 
 


