
Zagadnienia na egzamin dyplomowy – kryminologia stosowana 

 

1. Kryminologia jako nauka interdyscyplinarna. 

2. Kryminologia a kryminalistyka. 

3. Przemiany jakościowe przestępczości w Polsce po transformacji ustrojowej. 

4. Penitencjarystyka i efektywność działań resocjalizacyjnych podejmowanych  

w warunkach izolacyjnych. 

5. Struktura i dynamika współczesnej przestępczości w Polsce. 

6. Przestępczość nieletnich w Polsce (zakres, przyczyny, przejawy). 

7. Motywacja działań przestępczych. 

8. Osobowościowe predyspozycje do stania się ofiarą przestępstwa. 

9. Rola społeczeństwa w zapobieganiu przestępczości. 

10. Nowe formy patologii społecznych jako problem kryminologiczny. 

11. Statystyki przestępczości i „ciemna liczba” przestępstw. 

12. Przestępczość kobiet w Polsce (zakres, przyczyny, przejawy). 

13. Motywacja zachowań agresywnych sprawców przestępstw. 

14. Przemoc i agresja jako zjawisko społeczne. 

15. Metodyka pracy kuratora sądowego. 

16. System dozoru elektronicznego. 

17. System penitencjarny – środki oddziaływania penitencjarnego. 

18. Przestępstwo a wykroczenie. 

19. Formy zjawiskowe przestępstw. 

20. Formy stadialne przestępstw. 

21. Kary w polskim prawie karnym. 

22. Środki karne w polskim pawie karnym. 

23. Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego. 

24. Zasada swobodnej oceny dowodów i jej obowiązywanie w polskiej procedurze 

karnej, cywilnej i administracyjnej. 

25. Prawa i obowiązki detektywa. 

26. Prawne podstawy świadczenia usług ochrony osób i mienia w Polsce. 

27. Dowody formalne i nieformalne w postępowaniu karnym. 



28. Tajemnice o charakterze bezwzględnym w polskim postępowaniu karnym. 

29. Kontratypy w polskim prawie karnym. 

30. Czynności na miejscu zdarzenia/przestępstwa. 

31. Pojęcie taktyki kryminalistycznej i jej rola w wykrywaniu przestępstw. 

32. Charakterystyka zadań należących do dyrektora jednostki penitencjarnej. 

33. Zasady związane z humanitarnym sposobem wykonywania kary pozbawienia 

wolności. 

34. Praca jako forma oddziaływania penitencjarnego w ramach wykonywania kary 

pozbawienia wolności. 

35. Utrzymywanie więzi z najbliższymi jako jedna z form resocjalizacji. 

36. Uprawnienia i obowiązki skazanego w zakładzie karnym. 

37. Pozytywizm prawniczy. 

38. Normatywizm H. Kelsena. 

39. Historyczna Szkoła Prawa. 

40. Prawo a sprawiedliwość. 

41. Moc wiążąca prawa – wybrane koncepcje. 

42. Nauki sądowe a kryminalistyka. 

43. Działy kryminalistyki. 

44. Działy kryminologii. 

45. Doktryny kryminologiczne. 

46. Determinanty ludzkiego zachowania. 

47. Daktyloskopia. 

48. Badanie mowy i nagrań. 

49. Antropologia sądowa. 

50. Badanie dokumentów i dzieł sztuki. 

 


