Табела 5.2Спецификација предмета Шифра: П.ОП.О.24
Студијски програм/студијски програми: Општeправни
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Криминологија са судском психологијом
Наставник (Име, средње слово, презиме):Мирко А. Смољић
Сарадник: Љубиша Ж. Јовић
Статус предмета:Опциони предмет на основним академским студијама,VI семестар
Број ЕСПБ:8
Услов:Положени испити из предмета Кривично право – општи део и Кривично право – посебни део
Циљ предмета:
Стицање основних знања о криминалитету и неким ванправним питањима, као предуслов за бављење
пословима у органима правосуђа, службама за социјално старање и инстутуцијама које се баве
безбедносним пословима; Знања стечена у овом предмету утичу на отклањање предрасуда и митологије
злочина који су последица масовне културе; Развијање способности функционалног повезивања знања
позитивноправних предмета са знањима одговарајућих ванправних дисциплина.
Исходпредмета:
Студент би требало да може да функционално повезује знања позитивно правних предмета са знањима
одговарајућих ванправних дисциплина; да буде оспособљен да влада неопходним знањима о етиологији и
феноменологији криминалитета, психичким процесима и психичким особинама учесника преткривичног
и кривичног поступка; да буде оспособљен да влада и да се користи криминолошком и судскопсихолошком терминологијом.
Садржајпредмета:
• Основни појмови криминологије, различита схватања злочина, злочин девијантност,
местокриминологије у систему наука;
• Методи проучавања криминалитета: статистичке евиденције криминалитета;
• Теорије о криминалитету; Ране америчке теорије; Теорије социјалне реакције; Новије теорије
• Феноменолошка димензија криминалне појаве; Етиолошка димензија криминалне појаве;
• Виктимолошка димензија; Социјална реакција на злочин и криминалитет;
• Казнене установе и контрола криминалитета;
• Формална социјална контрола и гарантовање права човека; Нови трендови у контроли
криминалитета;
• Појам, предмет, задаци и систем судске психологије;
• Развој судске психологије и методи судске психологије
• Однос судске психологије са психологијом (општом), појединим правним гранама и ванправним
научним дисциплинама;
• Психологија исказа појединих учесника у кривичном поступку;
• Појам и структура исказа; Врсте исказа; Критеријуми за оцену исказа;
• Садржина и својства исказа окривљеног, сведока, вештака, преводиоца, тумача и стручног лица;
• Појам и предмет полицијске психологије; Кривичноправна психологија
Практичнанастава: Праћење резултата криминолошких истраживања у земљи и иностранству; Стручна
пракса у МУП Србије.
Литература:
а) основна: Бошковић М.: Криминологија, Правни факултет, Нови Сад, 2007
б) допунска:.; Игњатовић Ђ.: Криминолошко наслеђе, Службени гласник, Београд, 2006; Игњатовић Ђ.:
Криминологија, Досије, Београд, 2007.;
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки /
2x15=30
3x15=45
наставе: /
рад: /
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, студијска група, стручна група, семинарски радови, консултације,Casestudy, судска
пракса, вежбе гостујућих истакнутих стручњака из праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
Поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
50
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
10

