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1. szemeszter
Előadás

2. szemeszter
Előadás

3. szemeszter
Előadás

4. szemeszter
Záróvizsga

Előadás
Gyermekvédelmi és gyámügyi
ismeretek; a speciális
gyermekvédelem intézményei

Az elméleti kriminológia
alapproblémái

Szakkriminológia

Kriminálpszichológia

Kriminálpolitika

A bűnözés társadalmi
reprodukciója

Társadalom- és szociálpolitika

Helyreállító igazságszolgáltatás és
mediáció

Bűnügyi tudományok és büntetőigazságszolgáltatás

Kutatási módszerek a
társadalomtudományban

Rendészeti alapismeretek

Büntetés-végrehajtás

Adatvédelem és
információszabadság

Kriminológia

Társadalom és kriminálstatisztika

Büntetőeljárás és a büntető
igazságszolgáltatás szociológiája

Pönológia

Büntetőjog
Alkotmányosság és emberi jogok

Közigazgatási és szabálysértési
alapismeretek
Büntetőjogi szankciórendszer és
büntetéskiszabás
Kutatási módszerek a
kriminológiában

Egyenlő bánásmód és
diszkrimináció

Kriminológia záróvizsga előkészítő

Büntetés-végrehajtás története

Előadás:

Fakultatív:
Alternatív szeminárium:
Konzultáció:
Szakdolgozat:
Szakmai gyakorlat:
Záróvizsga előkészítő:
Záróvizsga:

Fakultatív
Migráció
Gazdasági, korrupciós és
szervezett bűnözés
Terrorizmus és a terrorizmus
elleni fellépés
Alternatív szeminárium

Fakultatív
SPSS

Fakultatív

ABSZOLUTÓRIUM

Záróvizsga előkészítő
Alkotmányossági ismeretek
záróvizsga előkészítő
Bűnügyi tudományok és büntetőigazságszolgáltatás záróvizsga
előkészítő

Fakultatív
Erőszakos bűnözés és családon
belüli erőszak

Alkotmányossági ismeretek

Börtönszociológia
Kvalitatív módszerek a
kriminológiában

Alternatív szeminárium

Alternatív szeminárium

Antiszociális magatartások, a
deviancia szociológiája

Bűnözés, média, kommunikáció

Fiatalkori bűnözés és fiatalkorúak
büntető igazságszolgáltatása

Alkoholfogyasztás, kábítószerprobléma és bűnözés

Családszociológia és szocializáció

Bűnmegelőzés

Kisebbségszociológia
Pártfogó felügyelet és közérdekű
munka
Konzultáció

Áldozatsegítés

Szakdolgozat konzultáció

Szakdolgozat konzultáció
Szakdolgozat
Szakmai gyakorlat

Konzultáció

A kötelező kurzusok az évfolyam egészét érintő, egységesen kötelező tematika és követelményrendszer szerint oktatott kurzusok.
A kötelező kurzusokat többnyire kötelező előadás formájában hirdeti meg a tanszék.
A kreditpótló kurzusokat nem kell felvenni.
A hallgató választása alapján összesen négyet kell belőle teljesíteni.
A hallgató választása alapján összesen ötöt kell belőle teljesíteni.
A két szakdolgozati konzultáció felvétele kötelező.
A szakdolgozat védésére a záróvizsgával együtt kerül sor.
Kriminológia MA képzésen a 200 órás kötelező szakmai gyakorlat az ajánlott tanrend szerint a második szemeszter végétől teljesíthető.
Az összes záróvizsga előkészítő - amely része az abszolutóriumnak - felvétele kötelező.
A képzés során teljesítendő összes vizsga eredményes letétele és az összes aláírás megszerzése előfeltételét képezi az abszolutóriumnak.
A diploma minősítése a záróvizsga és a szakdolgozat-védés eredményének átlagolásával történik.

