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1. Jak koncepcja ekologiczna „szkoły chicagowskiej” wyjaśnia zróżnicowane nasilenie przestępczości nieletnich
w miastach?
2. Teoria „bezpiecznej przestrzeni” O. Newmana podstawą dla sytuacyjnego zapobiegania przestępczości.
3. Dziewięć stwierdzeń teorii zróżnicowanych powiązań E. Sutherlanda, jako teoria uczenia się zachowań
przestępczych.
4. Techniki neutralizacji, usprawiedliwiające nieletnim sprawcom postępowanie niezgodne z przyjętym
systemem wartości i norm.
5. Osłabienie lub zerwanie więzi społecznych przyczyną przestępczości według teorii T. Hirschi’ego.
6. Teorie naznaczania społecznego wyjaśniające powtarzanie zachowań dewiacyjnych i kryminalizacji.
7. Tezy kryminologii konfliktowej i radykalnej wyjaśniające mechanizmy kryminalizacji.
8. Nurt abolicjonistyczny we współczesnej kryminologii.
9. Koncepcja sprawiedliwej odpłaty A. von Hirscha – otwarcie neoklasycyzmu w kryminologii.
10. Ekonomiczna teoria przestępczości.
11. Perspektywa działań rutynowych M. Felsona, jako teoria wyznaczająca kierunki działań prewencyjnych.
12. Efektywność kary pozbawienia wolności na tle zjawiska powrotności i recydywy przestępczej.
13. Czynniki sprzyjające powstawaniu przestępczości nieletnich.
14. Uwarunkowania biologiczne, psychologiczne i socjologiczne ofiar najbardziej narażonych na wiktymizację.
15. Ofiara przestępstwa a skutki, oczekiwania i prawa pokrzywdzonego.
16. Mediacja i jej znaczenie w postępowaniu karnym w Polsce.
17. Konferencja sprawiedliwości naprawczej, różnice względem mediacji i praktyka.
18. Czynniki ryzyka wiktymizacji, a zapobieganie przestępczości.
19. Strategie i metody kreatywnych i destruktywnych działań zapobiegawczych.
20. Redukujące punitywność reakcje na przestępczość a wizja konsensualna lub konfliktowa społeczeństwa,
21. Zasady i metodyka przeprowadzania procesowych oględzin miejsca zdarzenia.
22. Zasady, metodyka przesłuchiwania świadka nieletniego.
23. Identyfikacja daktyloskopijna, podstawy daktyloskopii, identyfikacja ,registratury.
24. Badanie śladów zapachowych – ekspertyza osmologiczna.
25. Problemy ekspertyzy kryminalistycznej, rodzaje ekspertyz, identyfikacja.
26. Badania biologiczne, rodzaje śladów, badania DNA,
27. Badania broni palnej, ujawnianie śladów użycia broni, zakres badan podstawowych broni.
28. Badania dokumentów – grafologia a ekspertyza pismoznawcza.
29. Mechanoskopia – zakres badań, identyfikacja.
30. Antropometryczne metody identyfikacji człowieka.

Dr hab. Prof. UO Tadeusz Z. Cielecki

