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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. 

Pagrindinė literatūra 

1. DOBRYNINA M. Kriminologinio žinojimo konstravimas: valdžios vaidmuo // Teisės 

problemos, 2009, Nr. 4 (66), p. 109–125. 

2. DOBRYNINA M. Nusikaltimų baimės konstravimas žiniasklaidoje // Teisės problemos, 

2008, Nr. 3 (61), p. 83–111. 

3. DOBRYNINAS A., DRAKŠIENĖ A., GAIDYS V., VILEIKIENĖ E., ŽILINSKIENĖ L. 

Pasitikėjimo Lietuvos teisėsauga profiliai. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012. 

4. GAVĖNAITĖ A. Kritinė kriminologija kontinentinėje Europoje: ištakos ir pagrindinės 

idėjos // Teisės problemos, 2007, Nr. 3, p. 43–61. 

5. KURY H., BRANDENSTEIN M. „Naujo poreikio bausti“ klausimu – ar griežtesnės 

bausmės yra veiksminga nusikalstamumo prevencijos priemonė? // Teisės problemos, 2009, 

Nr. 2, p. 5–61. 

6. LANKAUSKAS M. Narkotikų kontrolės politika ir teisinių režimų ypatumai Europoje ir 

Lietuvoje // Teisės problemos, 2013, Nr. 2 (80), p. 81–117. 

7. NIKARTAS S. Religija kaip socialinės kontrolės veiksnys ir jos prevencinis poveikis 

nusikalstamumui // Teisės problemos, 2011, Nr. 1 (71), p. 109–125. 

8. POCIENĖ A. Socialinės tvarkos ir saugumo prielaidos mieste: aplinkos kriminologinių 

teorijų taikymo patirtis Vakaruose ir perspektyvos Lietuvoje // Teisės problemos, 2009, Nr. 4, 

p. 31–69. 

9. RUGGIERO V. Galingųjų nusikaltimai: tarpdalykinis atvejis antikriminologijai // Teisės 

problemos, 2010, Nr. 1 (67), p. 6–25. 

10. SACK F. Baudžiamasis populizmas šiuolaikinėse visuomenėse // Teisės problemos, 2010, 

Nr. 2, p. 41–57. 



Konsultuojančių

jų dėstytojų 

vardas, pavardė 

Mokslo 

laipsnis 

Svarbiausieji darbai mokslo kryptyje (šakoje) paskelbti 

per pastaruosius 5 metus 

Gintautas 

Sakalauskas 

dr. SAKALAUSKAS G. Kodėl kriminologija? // Teisė, 2017, 

t. 105, p. 37–53. 

SAKALAUSKAS G. (moksl. red.). Bausmių taikymo ir 

vykdymo tarptautinis palyginimas, tendencijos ir 

perspektyvos Lietuvoje. Vilnius: Lietuvos teisės institutas, 

2017. 

SAKALAUSKAS G. Šiuolaikinės baudžiamosios politikos 

Lietuvoje bruožai ir padariniai // Ketvirtis amžiaus tiriant ir 

reformuojant Lietuvos teisinę sistemą (moksl. red. P. 

Ragauskas, J. Paužaitė-Kulvinskienė). Vilnius: Lietuvos 

teisės institutas, Akademinė leidyba, 2016, p. 205–247. 

SAKALAUSKAS G. Nusikaltimų prevencijos programų 

Lietuvoje nuostatos: tarp absurdo ir kokybės // 

Kriminologijos studijos, 2016, Nr. 4, p. 72–97. 

SAKALAUSKAS G. Ką liudija didėjantis baudžiamasis 

represyvumas Lietuvoje? // Kriminologijos studijos, 2014, 

Nr. 2, p. 95–136. 

Vilniaus universiteto teisės mokslo krypties doktorantūros komitete patvirtinta 2019 m. spalio 

mėn. 30 d., protokolo Nr. (3.1) 220000-KI-22 

Doktorantūros komiteto pirmininkas prof. dr. T. Davulis 

 


