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1. Definicja kryminologii. 

2. Geneza kryminologii. 

3. Przedmiot badań kryminologii. 

4. Działy kryminologii. 

5. Pojęcia przestępstwa, przestępczości, przestępcy, ofiary, kontroli społecznej. 

6. Pojęcie dewiacji i patologii. 

7. Trzy pytania kryminologiczne. 

8. Interdyscyplinarność kryminologii. 

9. Empiryczność kryminologii. 

10. Metody badań kryminologicznych. 

11. Nauki znajdujące zastosowanie w kryminologii. 

12. Różnica pomiędzy kryminologią a kryminalistyką. 

13. Różnica pomiędzy kryminologią a nauką prawa karnego. 

14. Pojęcie paradygmatu i główne paradygmaty w kryminologii. 

15. Struktury społeczne. 

16. Socjalizacja pierwotna i wtórna, kontrsocjalizacja, resocjalizacja. 

17. Teorie kryminologiczne nurtu klasycznego. 

18. Teorie kryminologiczne nurtu pozytywistycznego. 

19. Teorie kryminologiczne nurtu antynaturalistycznego. 

20. Teorie kryminologiczne nurtu neoklasycznego. 

21. Problematyka psychopatii i niepoczytalności. 

22. Pojęcie konformizmu i nonkonformizmu. 

23. Zjawisko anomii. 

24. Pojęcie dewiacji pierwotnej i wtórnej. 

25. Proces stygmatyzacji. 

26. Pojęcie audytorium społecznego. 

27. Przestępczość rzeczywista, ujawniona, nieujawniona. 

28. Statystyki kryminalne. 

29. Organizacja organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 

30. Pojęcia neokryminalizacji, dekryminalizacji, penalizacji, depenalizacji. 

31. Pojęcia abolicji, amnestii, ułaskawienia. 

32. Problematyka ciemnej liczby przestępstw. 

33. Przyczyny nieinformowania organów ścigania o popełnionych przestępstwach. 

34. Metody określania rozmiarów przestępczości nieujawnionej. 

35. Relacje pomiędzy przestępczością ujawnioną a nieujawnioną. 

36. Wpływ zmian społecznych na przestępczość. 

37. Problematyka przestępstw z użyciem przemocy. 

38. Pojęcie przemocy i agresji. 

39. Teorie wyjaśniające etiologię przestępstw z użyciem przemocy. 

40. Zjawisko wandalizmu. 

41. Problem przemocy domowej. 

42. Problematyka przestępczości gospodarczej. 



43. Pojęcie „przestępczości białych kołnierzyków”. 

44. Pojęcie „nielegalnych rynków”. 

45. Przestępczość wysokoakcyzowa. 

46. Problematyka przestępczości zorganizowanej. 

47. Pojęcia bandy, gangu, mafii. 

48. Rodzaje, obszary działania, struktury i skutki przestępczości zorganizowanej. 

49. Problem terroryzmu. 

50. Problematyka przestępczości powrotnej. 

51. Recydywa w ujęciu jurydycznym, penitencjarnym, kryminologicznym. 

52. Pojęcie przestępcy zawodowego. 

53. Kariery przestępcze. 

54. Funkcjonowanie jednostek penitencjarnych. 

55. Podkultura więzienna i grypsera. 

56. Problematyka przestępczości nieletnich. 

57. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. 

58. Pojęcia nieletniego, czynu karalnego, demoralizacji. 

59. Środki wychowawcze i poprawcze. 

60. Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich. 

61. Modele rodziny i style wychowania w rodzinie. 

62. Patologie w środowisku szkolnym. 

63. Funkcjonowanie zakładów poprawczych dla nieletnich. 

64. Problematyka przestępczości narkotykowej. 

65. Klasyfikacje środków odurzających. 

66. Problem dopalaczy. 

67. Pojęcia prohibicji, taksy kryminalizacyjnej, narkomanii, abstynencji, legalizacji. 

68. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii. 

69. Alkohol i alkoholizm a przestępczość. 

70. Problematyka przestępczości kryminalnej. 

71. Skala, dynamika, geografia przestępczości w Polsce. 

72. Wpływ środków masowego przekazu na przestępczość. 

73. Pojęcie modus operandi. 

74. Geneza, twórcy i koncepcje wiktymologii. 

75. Pojęcie „przestępstw bez ofiar”. 

76. Typologie ofiar. 

77. Pojęcia wiktymizacji pierwotnej, wtórnej, bezpośredniej, pośredniej oraz wiktymności. 

78. Problematyka strachu przed przestępczością. 

79. Rodzaje i agendy kontroli społecznej. 

80. Pojęcia przeciwdziałania, zapobiegania, zwalczania przestępczości. 

81. Strategie kreatywne i destruktywne oraz reaktywne i proaktywne. 

82. Pojęcie polityki kryminalnej, polityki karnej, polityki penitencjarnej. 

83. Profilaktyka kryminologiczna i profilaktyka kryminalistyczna. 

84. Prewencja indywidualna i prewencja generalna. 

85. Rola i zadania policji. 

86. Syndrom „wybitych szyb” i strategia „zero tolerancji”. 



87. Koncepcja „community policing”. 

88. Koncepcja „defencible space” i kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej. 

89. Syndrom sztokholmski. 

90. Analiza kryminalna. 

91. Cyberprzestępczość. 

92. Typologia zabójców i seryjni zabójcy. 

93. Pojęcie kryminologii klinicznej. 

94. Pojęcie „zielonej kryminologii”. 

95. Pojęcie kryminologii humanistycznej. 

96. Przestępczość przeciwko dziedzictwu naturalnemu i kulturowemu. 

97. Przestępczość kobiet. 

98. Przestępczość stadionowa. 

99. Przestępczość ekstremistyczna. 

100. Przestępczość żywnościowa. 


