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Pytania z grupy przedmiotów kształcenia kierunkowego: 

1. Bezpieczeństwo publiczne: regulacje prawne, podmioty, zadania. 

2. Uwarunkowania wczesnej przestępczości. 

3. Środowiska kryminogenne: typy środowisk, charakterystyka, wpływ na potencjalną 

przestępczość. 

4. Przyczyny przestępstw. 

5. Podstawowe funkcje kryminologii. 

6. Zapobieganie przestępczości: podmioty, działania, regulacje prawne. 

7. Niedostosowanie społeczne: charakterystyka, przyczyny, sposoby pracy z osobami 

niedostosowanymi społecznie. 

8. Zadania wiktymologii. 

9. Pojęcie i typologia ofiar. 

10. Zjawiska społeczne o charakterze kryminogennym. 

11. Handel ludźmi jako forma przestępczości. 

12. Autowiktymizacja na przykładzie samobójstwa. 

13. Cyberzagrożenia: charakterystyka, przyczyny, sposoby zapobiegania. 

14. Interwencja kryzysowa: charakterystyka działania, jej przebieg, zasady i strategie. 

15. Identyfikacja kryminalistyczna – stosowane instrumenty. 

16. Etapy postępowania karnego. 

17. Ujęcie społeczne zachowań kryminogennych wobec osób starszych i 

niepełnosprawnych.  

18. Demograficzna i społeczna charakterystyka ofiar przestępstw przeciwko mieniu. 

19. Organy bezpieczeństwa i porządku publicznego – zadania. 

20. Metody badań w naukach społecznych. 

21. Struktura procesu badawczego w naukach społecznych.  



22. Bezpieczeństwo w warunkach szczególnych. 

23. Metody śledcze. 

24. Mediacje jako pozasądowy sposób rozwiązywania sporów. 

25. Czynności operacyjno-rozpoznawcze. 

26. Profilaktyka kryminalistyczna. 

27. Psychologiczna motywacja działań przestępczych. 

28. Zachowania dewiacyjne i ich wpływ na zjawisko przestępczości. 

29. Instytucje i instrumenty prawne w celu przeciwdziałania przemocy. 

30. Rodzaje i przykłady metod badania różnic indywidualnych. 

 

Detektywistyka z elementami kryminalistyki: 

1. Zasady regulujące ochronę danych osobowych i informacji niejawnych. 

2. Podstawowe prawa i obowiązki detektywa. 

3. Metody, narzędzia oraz dokumentacja w prowadzeniu obserwacji przez detektywa. 

4. Rodzaje usług detektywistycznych. 

5. Zadania działu ochrony informacji.  

6. Procedury i formy dokumentowania działalności detektywistycznej. 

7. Wymagania kwalifikacyjne wobec osób ubiegających się o licencję detektywa. 

8. Taktyka i technika działania detektywa. 

9. Uwarunkowania prawa rodzinnego: pochodzenie dziecka, przysposobienie, opieka i 

kuratela, małżeństwo, obowiązek alimentacyjny. 

10. Czynności śledcze na miejscu zdarzenia. 

11. Formy czynności operacyjno-rozpocznawczych. 

12. Źródła i środki dowodowe w kryminalistyce. 

13. Źródła i systematyka prawa gospodarczego. 

14. Medycyna sądowa w badaniach kryminalistycznych: zadania, przepisy, metody. 

15. Podstawy prawne posługiwania się bronią strzelecką. 

16. Podstawy funkcjonowania i zasady bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką. 

 

Kryminologia penitencjarno-kuratorska: 

1. Rola i zadania kadry resocjalizacyjnej. 



2. Techniki i zasady prowadzenia rozmowy psychologicznej w rozmaitych sytuacjach 

kontekstowych. 

3. Metodyka pracy kuratora sądowego w zakresie przeprowadzania wywiadów 

środowiskowych. 

4. Etapy i procedura sporządzania diagnozy przez kuratora sądowego. 

5. Przestępstwo i kara kryminalna, koncepcje kary kryminalnej, funkcje kary 

pozbawienia wolności. 

6. Czynniki społecznej readaptacji byłych przestępców. 

7. Funkcjonowanie zakładu karnego typu zamkniętego na przykładzie Zakładu Karnego 

w Nowogardzie. 

8. Funkcjonowanie zakładu karnego typu półotwartego na przykładzie Zakładu Karnego 

w Gorzowie Wielkopolskim. 

9. System komunikacji i nieformalny kodeks postępowania więźniów.  

10. Resocjalizacyjny charakter polskiego systemu penitencjarnego: założenia i praktyka. 

11. Formy przestępczości nieletnich. 

12. Metody i formy organizowania działań profilaktycznych zapobiegających 

przestępczości nieletnich. 

13. Obowiązki i uprawnienia kuratora sądowego nadzorującego wykonanie kary 

pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. 

14. Kodeks podkultury więziennej, system komunikacji więźniów, funkcje podkultury 

więziennej. 

15. Granice odpowiedzialności karnej. 

16. Obozy dyscyplinujące, areszt domowy, intensywna probacja, monitorowanie 

elektroniczne jako propozycja kar probacyjnych w świecie. 

 


