
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 5.1:  Problemy współczesnej kryminologii - wykład 
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Problemy współczesnej kryminologii”jest zapoznanie studenta 
z podstawowymi teoriami kryminologicznymi, ich ewolucją, relacjami pomiędzy kryminologią 
a prawem karnym, poznaniem metod badań kryminologicznych. Dodatkowo przedmiot wprowadzi 
studenta kryminologiczną siatkę pojęciową, co pozwoli na swobodne poruszanie się w sferze definicji 
kryminologicznych. 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, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów 
rządzących naruszaniem norm społecznych w rozmaitych ujęciach teoretycznych na gruncie 
współczesnej kryminologii.Przedmiot pozwoli na uzyskanie przez studenta wiedzy z zakresu 
współczesnej przestępczości, zapozna z czynnikami determinującymi zachowanie przestępne 
konkretnego sprawcy oraz z problemami zapobiegania temu zjawisku. Celem przedmiotu jest nauka 
analizy informacji o stanie przestępczości, umiejętnego wskazywania źródeł zachowań przestępczych 
oraz poszukiwania możliwości efektywnego przeciwdziałania zjawisku. W ramach przedmiotu 
student pozna szeroko rozumianą taktykę przestępczą, przedstawi w jaki sposób i przy użyciu jakich 
metod popełniania się przestępstwa – bada sposoby i metod postępowania przestępców w związku 
z wyborem miejsca i czasu popełnienia przestępstwa, działań urzeczywistniających przestępstwo, 
przedmiotu wykonawczego przestępstwa, sposobu i metod współdziałania przestępczego sprawców. 
 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedze na temat podstawowych 
kierunków rozwoju kryminologii, jak również o powiązaniach kryminologii z innymi naukami. 
Student będzie prawidłowo posługiwał się regułami znanymi kryminalistyce, wiktymologii, 
socjologii, a zdobytą wiedze wykorzysta w praktyce.Wynikiem nauczaniabędzie również wiedza 
o wykorzystaniu środków, przede wszystkim w sferze organizacji działań i ich efektywnej realizacji 
nastawionej bezpośrednio na walkę ze sprawcą czynu bezprawnego oraz współczesnymi problemami 
przestępczości. Efektem kształcenia będzie zdobyta wiedza na temat przestępczości jako pewnego 
fenomenu społecznego, jej przyczynach, rozmiarach, nasileniu, dynamice, strukturze, a także 
technikach jej pomiaru, z uwzględnieniem dorobku nauk pokrewnych. 
 
 
Zakres tematyczny zajęć: 

1. Rozmiar i statystyki przestępczości. 
2. Przestępczość w mediach. 
3. Problematyka kryminogenezy. 
4. Znaczenie badań kryminogenezy. 
5. Podstawy wiktymologii. 
6. Pojęcie ofiary i typologie ofiar. 
7. Wiktymizacja.Poczucie bezpieczeństwa. 
8. Narkotyki jako problem kryminologiczny. 
9. Alkohol jako czynnik kryminogenny. 
10. Samobójstwo jako problem kryminologiczny. 
11. Cechy i determinanty modus operandi. 
12. Przyczyny zabójstw. 
13. Motywy zabójstw. 
14. Motywy zabójstw w Polsce.  



 
 

 
 

15. Rodzaje zabójców a modus operandi. 
16. Modus operandi zabójców pojedynczych w USA. 
17. Modus operandi zabójców w Polsce. 
18. Zabójstwo seryjne a modus operandi sprawcy. 
19. Modus operandi zabójców seryjnych. 

 

 
Liczba uczestników zajęć wykładowych – około 30 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  „Problemy współczesnej kryminologii”dla studentów 
i studentek I roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia nakierunku 
Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  

 
w formie wykładów - w łącznym wymiarze 20 godzin, w 1 grupie. 

 
W tym: 

 
L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 

Wprowadzenie do przedmiotu, zapoznanie 
z aktualnymi statystykami przestępczości w Polsce 
i na gruncie międzynarodowym. Omówienie 
rodzajów, rozmiarów, struktury i dynamiki 
przestępczości w środkach masowego 
przekazu.Wpływ zjawisk społecznoekonomicznych 
na przestępczość. Czynniki zwalczające i utrudniające 
zwalczanie przestępczości. Przedstawienie roli 
państwa i społeczeństwa w zapobieganiu 
przestępczości. 

2 

2. 
Wyjaśnienie pojęcia kryminogenezy i czynnika 
kryminogennego. Omówienie trudności badań 
kryminogenezy oraz ich znaczenia. 

1 

3. 
Analiza zagadnień wiktymologii: definicji, 
przedmiotu i zadań. Pojęcie ofiary oraz typologie 
ofiar. Omówienie roli ofiary w genezie przestępstwa.   

2 

4. 
Pojęcie i rodzaje wiktymizacji. Pojęcie strachu i lęku 
oraz czynników warunkujących poczucie 
bezpieczeństwa. 

1 

5. 

Narkotyki jako problem kryminologiczny – 
wyjaśnienie terminu środka odurzającego, 
uzależnienia. Klasyfikacja środków odurzających, 
rodzajów uzależnień. 

1 



 
 

 
 

6. Wpływ alkoholu na organizm człowieka oraz na jego 
związek z przestępczością. Sposoby przeciwdziałania.  1 

7. 

Wprowadzenie w problematykę samobójstw. 
Definicja samobójstwa, kierunki badań, pakty 
samobójcze. Wyjaśnienie przyczyn  i metod 
popełniania samobójstw oraz typologii. Sposoby 
zapobiegania samobójstwom. 

1 

8. 

Definicja, cechy i charakterystyka modus operandi. 
Modus operandi jako zachowanie powtarzalne oraz 
jako zachowanie dotyczące wszystkichzachowań 
sprawcy mających związek z przestępstwem. Modus 
operandi wyrażający się w działaniulub zaniechaniu 
sprawcy. 

2 

9. 

Modus operandi jako zachowanie determinowane 
czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. 
Determinanty modus operandi: czynniki wewnętrzne: 
osobowość i motywacja sprawcy, fizyczne 
predyspozycje, inteligencja i jej brak, przekonania 
i zasady, którymi kieruje się sprawca, wychowanie; 
czynniki zewnętrzne: zachowanie pokrzywdzonego, 
konieczność dostosowania. 

2 

10. 

Ogólne przyczyny(socjologiczne, biologiczne) 
i metody (ekonomiczne, związane z emocjami, 
z poczuciem władzy, strachu) zabójstw.  
Zabójstwa w  Polsce. 

1 

11. 

Rodzaje zabójców a modus operandi. Podstawowe 
pojęcia w zakresie terminu modus operandi. Modus 
operandi zabójców pojedynczych w USA. Wybór 
miejsca działania, ofiary, motyw zabójstwa i sposób 
jego dokonania. 

2 

12. 

Modus operandi zabójców w Polsce: przedstawienie 
wyników badań dotyczących profilu polskiego 
mordercy, przygotowanie do przestępstwa, wybór 
ofiary, miejsca zdarzenia, motywu działania.  

1 

13. 

Analiza zabójstwa seryjnego a modus operandi. 
Wyjaśnienie typologii zabójców seryjnych, modelu 
działania, profile i zachowania. Modus operandi 
zabójczyń seryjnych. Zabójstwa pojedyncze 
i wielokrotne a modus operandi.   

2 

14. 

Omówienie wybranych zasadtaktycznych ustalania 
modus operandi: zasada szybkości, wielości źródeł, 
kompleksowości, logicznego myślenia, zasada 
zgodnego z prawem i etycznego działania, 
szczegółowego dokumentowania. 
Proces ustalania modus operandii źródła informacji. 

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. 
 


