Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 5.3: Problematyka kryminogenezy - warsztaty
Cel zajęć:
Celem zajęć jest przedstawienie złożonej, interdyscyplinarnej problematyki kryminogenezy,
albo inaczej „dynamizmu przestępczo-twórczego”, czyli komponentu podmiotowych–
subiektywnych (warunków wewnętrznych) oraz przedmiotowych – obiektywnych (okoliczności
zewnętrznych), które doprowadzają do konfliktu z prawem w ogóle a szczególnie prawem
karnym. Problematyka ta jest zagadnieniem bardzo złożonym, uwzględniającym aspekty prawnokarne, kryminologiczne, wiktymologiczne, psychologiczne, psychiatryczne oraz socjologiczne
a także moralne. Niezbędne jest przedstawienie ich w sposób prosty, tak aby były zrozumiane
przez studentów, którzy nie mają przygotowania z wyżej wymienionych dyscyplin naukowych.
Poza tym odpowiednie zrozumienie istoty zagrożeń jakim poddawany jest w codziennym życiu
każdy człowiek pozwoli na zmniejszenie obaw przed tymi zjawiskami. Łatwiej będzie je
identyfikować a co za tym idzie również stosować adekwatne do zagrożenia mechanizmy
obronne. Świadomość istniejących niebezpieczeństw, ale i możliwości przeciwdziałania sprawią,
że każdy człowiek bardziej realistycznie i obiektywnie będzie postrzegał swoje bezpieczeństwo.
Zakres tematyczny zajęć:
Problematyka kryminogenezy z uwagi na swój skomplikowany i złożony, wielodziedzinowy
charakter sprawia, że niezbędne jest dla właściwego zrozumienia przez słuchacza przedstawienie
podstaw wielu dziedzin nauki spokrewnionych z szeroko rozumianą kryminologią. Dlatego też
podczas zajęć studenci zapoznani zostaną z naukami pomocniczymi prawa karnego, kryminologią
i jedną z jej dziedzin jaką jest wiktymologia czyli nauka o ofierze przestępstwa. Będzie też mowa
o kierunkach etiologiczno-kryminalnych (antropologia czy somatologia kryminalna), psychologii
kryminalnej, typologii kryminalnej pozwalającej rozróżniać typ wewnętrzny (ze skłonnościami) od
typu zewnętrznego (przypadkowego). Omówione zostaną osobowość i charakter przestępcy, jego
skłonności (predestynacja kryminalna a predyspozycja kryminalna). W trakcie zajęć podejmowane
będą tematy związane z anomaliami charakterologicznymi a konfliktem z prawem, czy też
zachowania człowieka w tłumie i jego psychologicznym oraz psychopatologicznym
oddziaływaniu. Rozważane też będą cechy charakteru przestępcy wywodzące się z intelektu,
uczuć, woli, nastrojów czy namiętności. Mowa też będzie o pobudce do działania, motywie czy
motywacji i ich roli w kryminogenezie.
Liczba uczestników zajęć warsztatowych– około 15 osób/gr.
Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.
zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada 2020 do marca 2021 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 „Problematyka kryminogenezy” dla studentów
i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia na kierunku
Bezpieczeństwo wewnętrzne,
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 30 godzin, w 2 grupach, po 15 godzin w każdej.
W tym:
L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

1.

Kryminologia, psychologia kryminalna i nauki pomocnicze prawa karnego.
Ich znaczenie w praktyce ścigania karnego.

1

2.

Typologia kryminalna i jej znaczenie procesie ścigania.

1

3.
4.

Skłonność kryminalna i jej istotne parametry (potrzeba, cel, postawa)
w procesie wykrywczym.
Cechy charakteru wywodzące się z konstytucji psychicznej sprawcy
przestępstwa (intelektu, uczuć i woli).

1
1

5.

Rola i znaczenie uczuć w postępowaniu sprawcy przestępstwa.

1

6.

Psychopatia, charakteropatia i socjopatia w konflikcie z prawem.

1

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Tłum,
jego
charakterystyczne
cechy,
strona
psychologiczna
i psychopatologiczna.
Pojęcie przestępstwa i przestępczości – uwarunkowania przestępstwa, istota
przestępstwa ze stanowiska kryminologicznego.
Pojęcie pobudki, motywu i motywacji; jej rola w kryminogenezie.
Kryminogeneza, albo dynamizm przestępczo twórczy, źródło przestępstwa,
etiologia przestępstwa.
Ekspertyza
kryminologiczna,
psychiatryczna,
psychologiczna
i socjologiczna i ich wpływ na proces karny.
Analiza genetyczna przestępstwa i przestępczości. Uwarunkowania
podmiotowe i przedmiotowe.
Przestępczość w Polsce i na Podkarpaciu.

1
1
1
1
1
2
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.

