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Kryminolog - specjalista, zajmujący się osobą
sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu
i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.
Zadania zawodowe:
- tworzenie, rozwijanie i weryfikowanie teorii
kryminologicznych wyjaśniających etiologię
przestępczości;
- określanie rozmiarów przestępczości, jej
dynamiki,
struktury
i
zróżnicowania
terytorialnego;
- wskazywanie
tendencji
rozwojowych
różnych rodzajów przestępstw w określonym
czasie na podstawie statystyk policyjnych,
sądowych, penitencjarnych i prokuratorskich
oraz rejestru skazanych;
- analizowanie przyczyn różnych rodzajów
przestępstw i osobowości ich sprawców;
- badanie
uwarunkowań
społecznych,
gospodarczych i politycznych przestępczości;
- określanie wpływu zaburzeń psychicznych,
alkoholizmu,
narkomanii,
prostytucji
i innych patologicznych zachowań na
popełnianie przestępstw;
- ujawnianie mechanizmów psychologicznych
prowadzących jednostkę do popełnienia
przestępstwa;
- ocenianie kosztów różnych rodzajów
przestępstw;
- wykorzystywanie
wyników
badań
kryminologicznych do planowania środków
zapobiegania przestępczości;
- sporządzanie
analiz
i
ekspertyz
kryminologicznych na potrzeby różnych
instytucji (np.: sądów, policji, zakładów
karnych);
- współpraca
z
kryminalistykami
przy
opracowywaniu profilu przestępcy.

Warunki podjęcia pracy w zawodzie:
Warunkiem podjęcie pracy w zawodzie jest
ukończenie studiów kierunkowych z zakresu
kryminologii.
W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia
praktyczne i teoretyczne z zakresu przestępczości
i zjawisk dewiacyjnych, z którymi spotkają się
w swoim przyszłym życiu zawodowym. Studia na
kierunku kryminologia skierowane są szczególnie
do osób, które posiadają odpowiednie
predyspozycje, przede wszystkim zainteresowane
są
psychologią
człowieka.
Aktualnie
kryminologię można studiować na uczelniach
publicznych i niepublicznych, w trybie
stacjonarnym i niestacjonarnym, w systemie
studiów I i II stopnia.
Wymagania psychofizyczne:
Cechy
charakteru
niezbędne
do
wykonywania zawodu kryminologa to zdolności
analityczne,
spostrzegawczość,
umiejętność
słuchania
i wyciągania wniosków, otwartość oraz pewność
siebie. Do pracy z przestępcami niezbędne są
specyficzne
predyspozycje
intelektualne
i psychiczne. Kryminolog powinien mieć twardy
charakter i być silny psychicznie, powinien
cechować się odpornością na stres, a jednocześnie
wykazywać
empatię
wobec
osób
pokrzywdzonych. Ważna jest także łatwość
nawiązywania
kontaktów
i
umiejętność
przekonywania innych do własnej osoby.
Przeciwwskazania do wykonywania zawodu:
Od kandydata do pracy na stanowisku
kryminologa nie wymaga się szczególnych
predyspozycji zdrowotnych czy fizycznych.

Wystarczy dobry, ogólny stan zdrowia oraz
sprawny
narząd
słuchu
i
wzroku.
Przeciwwskazaniami do wykonywania tego
zawodu są choroby skórne twarzy i rąk, znaczne
deformacje ciała, upośledzenie umysłowe oraz
zaburzenia psychiczne i dysfunkcje narządu
wzroku niedające się skorygować szkłami
optycznymi.
Możliwości i szanse zatrudnienia:
Kryminologia to kierunek interdyscyplinarny,
który daje dużo możliwości wyboru pracy.
Absolwenci tego kierunku mogą pracować
w wymiarze sprawiedliwości oraz w różnych
placówkach i ośrodkach penitencjarnych, oraz
organizacjach pozarządowych zajmujących się
np. ofiarami przestępstw.
Pracę można podjąć w takich miejscach pracy,
jak m.in.:
- policja
- straż miejska
- służba celna
- straż graniczna
- sądy
- prokuratura
- placówki prewencyjne
- struktury bezpieczeństwa dużych
jednostek organizacyjnych

Płace:
Kryminolog zarabia średnio 2500 PLN netto.
(źródło:
https://ile-zarabia.eu/z/kryminolog
dostęp 26.02. 2018r.)

