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PRZEDMOWA

Skrypt Kryminologia adresowany jest przede wszystkim do studentów kierunków pra-
wa, pedagogiki (w tym zwłaszcza o specjalności „resocjalizacja”), psychologii, socjologii, 
a także bezpieczeństwa. Może być również przydatny w systemie szkolenia służb mun-
durowych (w tym przede wszystkim Policji oraz Służby Więziennej), a także aplikantom 
sądowym, prokuratorskim, kuratorskim. W pewnym zakresie może również być pomocny 
w pracy służb socjalnych.

Ograniczone ramy opracowania pozwoliły na przedstawienie jedynie najważniejszych 
treści z zakresu omawianego przedmiotu, którego obszerna problematyka wymuszała ko-
nieczność dokonywania pewnych selekcji. Dotyczyły one w dużym stopniu rozważań wpro-
wadzających, które odnoszą się do ustalenia definicji kryminologii, jej statusu w systemie 
nauk, określenia jej zadań, a także ram współpracy z innymi naukami wykorzystywanymi 
pomocniczo do realizacji przedmiotu badań. W opracowaniu zostało pominięte zagadnienie 
rozwoju kryminologii w płaszczyźnie historycznej, a także problematyka metodologii badań 
kryminologicznych. Ponadto, w dużym uproszczeniu przedstawiona została charakterystyka 
teorii kryminologicznych, których zakres oraz stopień opracowania w literaturze uzasadnia 
poświęcenie im zupełnie oddzielnej pozycji. 

Kryterium wyboru treści podjętych w opracowaniu była przydatność dla podstawowego 
zapoznania z treścią i specyfiką przedmiotu, dająca niezbędne podstawy do samodzielnych 
poszukiwań celem uzupełnienia interesujących problemów na gruncie literatury krymino-
logicznej oraz literatury nauk pomocniczych. Z jednej strony, w opracowaniu znalazły się 
treści, które mają charakter zasadniczy w świetle tradycji naukowo-dydaktycznej w krymi-
nologii, z drugiej natomiast takie, które są nowe lub aktualnie mają większe znaczenie dla 
nauki lub praktyki.

Skrypt wykorzystuje najczęściej proponowaną dla przekazu dydaktycznego systematykę 
wykładu, jedynie w niektórych przypadkach wykazując pewne odstępstwa.

Dydaktyczny charakter opracowania miał wpływ na decyzję o zasadności powtórzeń 
niektórych treści tak, aby ułatwić ich zrozumienie i przygotowanie studentów do egzaminu.

Trzecie wydanie Skryptu zostało zaktualizowane i uzupełnione – dodano dwa nowe 
rozdziały na temat chuligaństwa stadionowego i terroryzmu.

Lublin, październik 2015 r. dr Małgorzata Kuć
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