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Циљ предмета 

Упознавање са основним теоријско-методолошким приступима проучавању превенције и третмана 

делинквентног и криминалног понашања. Оспособљавање за критичко сагледавање историјата и 

перспективе превенције и третмана, као и односа традиционалних и иновативних модела. Сагледавање 

могућности научног заснивања праксе превенције и третмана. Овладавање знањима и вештинама 

потребним за самосталан научно-истраживачки рад. 

Исход предмета  

Студенти ће стећи знања о базичним теоријским концепцијама превенције и третмана делинквентног и 

криминалног понашања; разумети улогу етиолошких теорија и истраживања у развоју друштвене 

реакције; познавати различите приступе проучавању ефективности програма превенције и третмана; 

овладати методологијом научног заснивања праксе превенције и третмана; умети да критички 

анализирају, планирају и реализују истраживања у овој области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1) Превенција и третман делинквентног понашања: терминологија и дефиниције, етиолошке теорије, 

епидемиолошка истраживања, историјат друштвене реакције, ефективни приступи у превенцији и 

третману делинквентног понашања; процена ризика рецидива и потреба за третманом, евалуација 

програма превенције и третмана. 

2) Превенција и третман криминалног понашања: терминологија и дефиниције, етиолошке теорије, 

епидемиолошка истраживања, историјат друштвене реакције, ефективни приступи у превенцији и 

третману криминалног понашања; ефективност кривичних санкција, процена ризика рецидива и потреба 

за третманом, евалуација програма превенције и третмана. 

Практична настава 

Израда нацрта истраживања из области превенције или третмана делинквентног или криминалног 

понашања. 
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Број часова активне наставе  Теоријска настава: 3 Практична настава: 10 

Методе извођења наставе 

Предавања, консултације, семинари, дискусије, самосталан истраживачки рад 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Семинари: 30 поена 

Презентација пројекта: 20 поена 

Усмени испит: 50 поена 

 


