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Dalyko anotacija
Kriminologijos dalyko studijos skirtos pagilinti turimas doktorantų kriminologijos žinias apie
šiuolaikines kriminologines problemas, naujausias nusikalstamo elgesio, jo kontrolės ir
bausmių taikymo tendencijas, lyginamųjų kriminologinių tyrimų rezultatus, šiuolaikines
nusikalstamo elgesio prevencijos strategijas.
Analizuojamos temos: kriminologinių koncepcijų įvairovė, jų metodologiniai ir socialiniai
aspektai (klasikinė kriminologijos mokykla, jos metafizinės ir politinės ištakos; pozityvistinė
kriminologinė mokykla, jos biologiniai, psichologiniai bei socialiniai aspektai; kritinės
(radikaliosios) kriminologijos tradicijų įvairovė; šiuolaikinės tendencijas kriminologijoje
(neurokriminologija, feministinė kriminologija, racionalaus pasirinkimo kriminologija ir kt.),
kriminologinės etiologijos esmė, kriminogeniniai veiksniai; baimė, saugumas ir moralinė
panika; šiuolaikinės nusikalstamo elgesio prevencijos strategijos; resocializacijos prielaidos ir
galimybės.
Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi gebėti pritaikyti šiuolaikines kriminologines
koncepcijas savo moksliniuose tyrimuose, per pasirinktą kriminologinė diskursą analizuoti
šiuolaikines nusikalstamo elgesio ir jo kontrolės problemas.
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