Jaunųjų kriminologų
konferencija 2022

Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto
Kriminologijos katedros
Tarpdalykinė mokslinė studentų konferencija
2022 m. gegužės 27 d. 9:00–13:00

Konferencijos vieta
Konferencija vyks Vilniuje 2022 m. gegužės 27 d., VU Filosofijos fakultete, Universiteto g. 9,
201 aud.
Pradžia
08:30–09:00

Registracija

09:00–09:30

Prof. Chris W. Eskridge, Nebraskos universitetas
Atidarymo kalba (anglų k.)

I dalis
09:30–09:45

Greta Sakalauskaitė, Greta Šiaudvytytė, Rasa Tamulienė (Kriminologija)
Patyčių raiška geimerių subkultūroje

09:45–10:00

Akvilė Tamulytė, Eva Pileckytė (Kriminologija)
Asmenų susidūrusių su toksiškais santykiais patirtis: fenomenologinis žvalgomasis
tyrimas

10:00–10:15

Rusnė Butėnaitė, Arnas Krisiūnas, Algė Mešliuvaitė, Laurynas Stanevičius, Skaistė
Jogėlaitė (Kriminologija)
Nusikaltėlių ir nusikaltimų vaizdavimas 2022 metais Lietuvoje vartojamoje popkultūroje

10:15–10:30

Karolina Vysockytė (Kriminologija)
Vyrų ir moterų padarytų nužudymų panašumai ir skirtumai

10:30–10:45 pertrauka

II dalis
10:45–11:00

Vaiva Žiogaitė (Kriminologija)
Veiksniai, lemiantys Lietuvos visuomenės pasitikėjimą mašininio mokymosi priemonėmis
teisėsaugos veikloje

11:00–11:15

Kostas Gružas (Kartografija ir GIS)
Lietuvos policijos registruotų įvykių, susijusių su smurtu Vilniaus miesto savivaldybėje
2015–2020 m. erdvinės sklaidos analizė

11:15–11:30

Liudvikas Mazurkevičius (Kriminologija)
Narkotikų vartojimo ypatumai ir prevencija įkalinimo įstaigose

11:30– 11:45 pertrauka

III dalis
11:45–12:00

Aistė Rinkevičiūtė (Kriminologija)
Akademinės etikos pažeidimų prevencijai skirtų veiklų taikymo galimybės aukštajame
moksle

12:00–12:15

Gintarė Cicėnaitė (Kriminologija)
Įtariamojo apibūdinimo ir galimo veikos motyvo poveikis išreiškiant įtarimą asmeniui
ikiteisminio tyrimo metu

12:15–12:30

Marcelė Liutkevičiūtė (Teisės psichologija)
Studentų smurto romantiniuose santykiuose ir nepalankių vaikystės patirčių ryšys

Kiti kriminologų dienos renginiai

14:00–16:00

Diskusija „Karo meto kriminologija: ribos ir už jų“
Diskusijoje dalyvaus ir specialų pranešimą „War and criminology: war crimes, crimes
against humanity and genocide" skaitys Nebraskos universiteto profesorius Chris W.
Eskridge (anglų k.), vėliau vyks diskusija lietuvių kalba.

Apie konferenciją
Konferencija nuo 2021 m. kasmet jungia studentus ir mokslininkus, besidominčius nusikaltimais, socialinėmis
deviacijomis, baudžiamojo teisingumo institucijomis, teisėsaugos veikla, socialinėmis normomis ir socialine
kontrole bei įvairiais socialiniais šių reiškinių aspektais. Renginio tikslas – kartu susipažinti su įvairiomis
kriminologinių tyrimų kryptimis, skatinti mokslines diskusijas, puoselėti ryšius tarp disciplinų.

Konferenciją organizuoja
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos ir socialinio darbo instituto Kriminologijos katedra

