– DUK apie VU Kriminologijos bakalauro studijų programą ir atsakymai –
Kodėl verta rinktis VU Kriminologijos bakalauro programą?
2017 m. Vilniaus universitetas (VU) pirmasis Baltijos šalyse pradeda vykdyti priėmimą į
Kriminologijos bakalauro studijų programą. Vadovaujantis universitetų reitingų
rezultatais, Lietuvoje VU užima lyderio pozicijas.
Lietuvos kriminologijos mokslo ekspertai ir policijos pareigūnai pabrėžia itin svarbų
kriminologijos mokslo pritaikomumą praktikoje, formuojant baudžiamąją ir bausmių
vykdymo politiką, analizuojant veiksnius, darančius įtaką nusikaltimų darymui, kuriant
nusikaltimų prevencijos programas ir kitus strateginius dokumentus – pasak šios srities
ekspertų, kriminologo darbą dirbančių asmenų skaičius praktiniame, taikomajame
lygmenyje yra nepakankamas.
Studijų programos trukmė – 3,5 metų.
VU Teisės fakultete ar MRU yra dėstomi tik pavieniai kriminologijos dalykai.
Kas yra kriminologija?
Kriminologija – tarpdalykinis mokslas, nagrinėjantis nusikaltimus kaip socialinius
reiškinius. Kriminologija aiškina(si), kas daro įtaką nusikalstamam elgesiui ir tiria
visuomenės atsaką į tokį elgesį, svarsto ir siūlo galimas tokio elgesio kontrolės ir
prevencijos formas.
Kriminologija, būdama tarpdalykiniu mokslu, jungia sociologiją, teisę, psichologiją ir
kitus mokslus. Vėliau studijų programoje atsiras ir biologija.
Ką studijuos Kriminologijos studentai?
Studentai pirmaisiais studijų metais studijuos įvadą į studijas ir kriminologo profesiją,
įvadą į teisinę sistemą, sociologijos, psichologijos, filosofijos įvadus, ekonomikos,
aukštosios matematikos socialiniams mokslams pagrindus, įvadą į baudžiamąją justiciją.
Vėliau gilinsis į sociologijos, teisės ir psichologijos mokslų teorijas ir, svarbiausia,
praktinius aspektus: jų taikymo galimybes, tyrimų metodus, mokysis analizuoti
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kiekybinius ir kokybinius kriminologinius duomenis, vykdyti praktinius sprendimus.
Tarp pasirenkamųjų studentai ras tokius studijų dalykus kaip „Terorizmas“, „Policijos
veikla“, „Migracijos procesai“, Medijos ir nusikaltimai“, Sprendimo priėmimo
psichologija“, „Teisėsaugos pareigūnų psichologija“, Įvadas į baudžiamąją politiką“,
„Korupcijos socialinės problemos“, „Kriminologinių projektų rengimas ir vykdymas“,
„Teisėsaugos institucijų viešoji komunikacija“ ir kt.
Kuo taps Kriminologijos absolventai?
Kriminologijos vyresniaisiais ir vyriausiais specialistais, analitikais, bendruomenės
pareigūnais ir kt.
Kokius gebėjimus įgys absolventai, sėkmingai užbaigę Kriminologijos studijų programą?
 Gebės atpažinti, suprasti ir paaiškinti nusikaltimus kaip socialinius reiškinius;
 Gebės sisteminti ir analizuoti kriminogeninę informaciją bei vykdyti stebėseną;
 Įgys žinių ir kompetencijų, reikalingų kurti, vertinti ir tobulinti nusikalstamo elgesio
rizikos vertinimo metodikas, elgesio pataisos programas ir kitas resocializacijos
priemones;
 Gebės analizuoti elgesio rizikos vertinimą;
 Gebės rengti apžvalgas apie laisvės atėmimo ir probacijos vietose vykdomą socialinę
reabilitaciją;
 Gebės organizuoti ir vykdyti kriminologinius tyrimus;
 Gebės komentuoti ir pristatyti kriminogeninę situaciją ir įvykius;
 Gebės įgytas žinias ir analitinius įgūdžius pritaikyti praktikoje bei dirbti
tarpdisciplininėse

komandose,

kuriose

bendradarbiauja

skirtingų

profesijų

specialistai.
Kur galės dirbti absolventai?
Baigęs studijas absolventai galės dirbti ministerijose, savivaldybėse, nevyriausybinėse
organizacijose, policijos, prokuratūros, bausmių vykdymo ir probacijos sistemoje. Taip
pat – žmogaus teisių gynimo, korupcijos ir narkotikų kontrolės prevencijos, pabėgėlių
integracijos, pagalbos nusikaltimų aukoms srityse, taip pat mokslinių tyrimų centruose
bei privačiame sektoriuje. Pavyzdžiui: Policijos departamente prie Vidaus reikalų
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ministerijos; Kalėjimų departamente prie Teisingumo ministerijos; Narkotikų, tabako ir
alkoholio kontrolės departamente prie LR Vyriausybės; Specialiųjų tyrimų tarnyboje;
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos ir kt.
Absolventai galės tęsti studijas sociologijos ir kitų socialinių mokslų krypčių
magistrantūrose Lietuvoje ir užsienyje.
Kuo ypatinga Kriminologijos programa?
Kriminologijos studijas išbandyti verta tiems, kurie nori kurti saugesnę aplinką, ne tik
išmokdami atpažinti, suprasti ir paaiškinti nusikaltimus kaip socialinius reiškinius, bet ir
panaudodami įgytas žinias, analitinius įgūdžius ir gebėjimus praktikoje, vykdydami
kriminologinius tyrimus ir projektus.
Šios studijos tiks ieškantiems galimybių į šiandienos pasaulį pažvelgti kitaip ir plačiau.
Visų pirma dėl to, kad per 3,5 metų studentai susipažins ne su vienos, o su kelių disciplinų
– kriminologijos, sociologijos, teisės ir psichologijos pagrindais bei įgis analitinių
gebėjimų, pritaikomų konkrečioje praktikoje.
Antra, turės galimybę susipažinti su žymiais Lietuvos kriminologais, teisininkais,
sociologais ir psichologais, turinčiais dėstymo praktikos įvairiuose Lietuvos ir Vakarų
Europos universitetuose.
Ką studentai veiks per profesinę praktiką studijų metais?
Profesinei praktikai programoje yra skiriamas ypatingas dėmesys. 2,5 mėnesių trunkanti
praktika yra numatyta paskutiniais, ketvirtaisiais, studijų metais. Studentai profesinę
praktiką atliks Policijos departamente, Kalėjimų departamente, Specialiųjų tyrimų
tarnyboje, LR Teisingumo ministerijoje, Vilniaus arkivyskupijos įstaigoje „Caritas“,
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijoje, „Transparency International“ Lietuvos skyriuje
ir kitose įstaigose.
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