Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Kriminologijos bakalauro studijų
programos socialinio partnerio – Policijos departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos – siūlomos kursinių ir baigiamųjų darbų temos.
Dėl vadovavimo darbams kviečiame kreiptis į FSF Kriminologijos katedros narius ir Kriminologijos
studijų programoje dėstančius dėstytojus.

1. Neapykantos nusikaltimai ir neapykantos kalba sporto varžybų metu: renginių
organizatorių ir teisėsaugos institucijų atsakomybės.
2. Pakartotinio smurto artimoje aplinkoje prevencija: paslaugų kokybės gerinimo galimybės.
3. Nepilnamečių probleminio elgesio keitimo programų paslaugų kokybės analizė.
4. Nepilnamečių užimtumo paslaugų pasiūlos koreliacija su nepilnamečių padaromomis
nusikalstamomis veikomis.
5. Vidinis saugios kaimynystės veiklos kokybės vertinimas (atliekamas kokybinis tyrimas su
SKG koordinatoriais, nariais).
6. Savivaldos įsitraukimo į saugios aplinkos kūrimo procesą praktika ir galimybės.
7. Prevencinės veiklos veiksmingumo vertinimo rodiklių nustatymo problematika.
8. Nepilnamečių elgesio analizė siekiant nustatyti pasišalinimo iš globos įstaigos priežastis.
9. Nepilnamečių teisinė atsakomybė dėl padarytų administracinių nusižengimų ir smulkių
teisės pažeidimų (atsakomybės amžius, socialinė branda, auklėjamosios priemonės ir jų
taikymo praktika).
10. Savanorystės viešojo saugumo užtikrinimo srityje, modeliai.
11. Viešasis interesas ir savimi negalinčio pasirūpinti asmens laisvių suvaržymas.
12. Pagalbos proceso nukreipto į vienišus asmenis turinčius psichosocialinių problemų analizė.
13. Asmens nuolat daromų smulkių vagysčių (ANK) kvalifikavimo kaip tęstinės nusikalstamos
veikos teorinė ir praktinė analizė.
14. Nukentėjusiojo psichologinis portretas teisės pažeidimo (nusikaltimo) atskleidimo
momentais: tuoj pat, po 1 d., po 1 sav., po 1 mėn., ir jo įtaka pasitikėjimui teisėsaugos
institucijoms ir jų veiksmams, teisingumo sistemai.
15. Nusikalstamos veikos padarymo ir tyrimo atlikimo vieta tarptautinių elektroninėje erdvėje
įvykdytų nusikalstamų veikų atveju.
16. Socialinių tinklų Facebook, Twitter ir pan. (elektroninės erdvės) įtaka ar poveikis asmens /
nepilnamečio asmens viktimizacijai.
17. Socialinių tinklų Facebook, Twitter ir pan. (elektroninės erdvės) įtaka ar poveikis asmeniui /
nepilnamečiui nusikaltimų ar teises pažeidimų darymui.
18. Lietuvos nusikalstamumo būklės ir tendencijų perspektyva ar galima įtaka teroro akto
padarymui Lietuvoje.
19. Lietuvos gyventojų radikalizavimo/radikalizacijos perspektyvos/galimybes, įvertinant
nusikalstamumo būklę, istorinius, socialinius, moralinius, teisingumo tikėjimo,
pasitikėjimo ir kitus aspektus.
20. Asmens, piktnaudžiaujančio pareiškėjo teisėmis, socialinė charakteristika. Griežto teisių
sergėtojo aspektas.

21. Lietuvos Respublikos pilietybę turinčių moterų, susituokusių su musulmonais ir laikinai
išvykusių į islamo valstybes, smurto artimoje aplinkoje prevencijos kriminologiniai aspektai.
22. Seksualinio pobūdžio nusikalstamų veikų, padaromų prieš vaikus elektroninėje erdvėje,
kriminologinė charakteristika ir prevencijos galimybės Lietuvoje.
23. Smurtinio turinio kompiuterinių žaidimų įtakos nusikaltėlio asmenybės formavimuisi
kriminologinės analizės problemos ir jų sprendimo galimybės.
24. Veikų, susijusių su šešėline ekonomika, latentiškumas.
25. Tinkamos IT kardomosios priemonės parinkimo kriterijai.
26. IT trukmės ir pakartotinumo (recidyvo) santykis.
27. Pajėgų reagavimo trukmės ir vietos gyventojų pasitikėjimo policija ryšys.
28. IT statistinių kortelių duomenų panaudojimo/pritaikomumo kriminologinei analizei ir
nusikaltimų kontrolės politikai formuoti efektyvumo ir naudingumo vertinimas.
29. Institucijų, atsakingų už vaiko gerovę, vaidmuo keičiant vaikų, bėgančių iš globos namų,
elgesį bei šių institucijų taikomų priemonių vykdant jų paiešką vertinimas.
30. Savivaldybių administracijos ir Valstybinės vaiko teisių ir įvaikinimo tarnybos darbo su
vaikais iki 16 m., dėl kurių buvo gauti sprendimai iš policijos apie padarytus
administracinius nusižengimus, efektyvumo vertinimas.
31. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo efektyvumo didinimas sprendžiant smurto prieš vaikus
problemas.
32. Policijos ir savivaldybių bendradarbiavimo užtikrinant gyventojų saugumą vertinimas.
33. Policijos įvaizdis šiuolaikinėse medijose ir įtaka pasitikėjimui policija bei darbo efektyvumui.
34. Policijos darbo kokybės įtaka pasitikėjimui policija ir atvirkščiai.
35. Asmeninio kontakto įtaka pasitikėjimo policija vertinimui.
36. Visuomenės saugumas ir pasitikėjimas policija.
37. Nediskriminavimo principo laikymasis policijos tarnyboje.
38. Nesaugumo jausmo faktoriai gyvenamojoje vietoje.
39. Nepranešimo apie nusikalstamas veikas priežastys.
40. Nepranešimas apie neapykantos nusikaltimus: priežastys ir pasekmės.
41. Nusikaltimų kontrolė išmaniuosiuose miestuose.
42. Žmogaus teisių apsauga policijoje darbe.

