
A TANTÁRGY ADATLAPJA 

1. A képzési program adatai 

1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 

1.2 Kar  Szociológia és Szociális Munkásképző Kar 

1.3 Intézet Magyar Szociológia és Szociális Munka Intézet 

1.4 Szakterület Szociális munka  

1.5 Képzési szint MESTERI KÉPZÉS 

1.6 Szak / Képesítés TANÁCSADÁS A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERÜLETÉN 

 

2. A tantárgy adatai 

2.1 A tantárgy neve Gyermekkori kriminalitás 

A tantárgy kódja AMM 3133 –  kredit 7 

2.2 Az előadásért felelős tanár neve MÜLLER-FABIAN ANDREA 

2.3 A szemináriumért felelős tanár neve MÜLLER-FABIAN ANDREA 

2.4 Tanulmányi év II. 2.5 Félév 2 2.6. Értékelés módja V 2.7 Tantárgy típusa OPC 

 

3. Teljes becsült idő (az oktatási tevékenység féléves óraszáma) 

3.1 Heti óraszám 3 melyből: 3.2 előadás 2 3.3 szeminárium/labor 1 

3.4 Tantervben szereplő össz-óraszám 36 melyből: 3.5 előadás 24 3.6 szeminárium/labor 12 

A tanulmányi idő elosztása: 7*25 =175 óra 

A tankönyv, a jegyzet, a szakirodalom vagy saját jegyzetek tanulmányozása 34 

Könyvtárban, elektronikus adatbázisokban vagy terepen való további tájékozódás 38 

Szemináriumok / laborok, házi feladatok, portofóliók, referátumok, esszék kidolgozása 44 

Egyéni készségfejlesztés (tutorálás) 10 

Vizsgák 3 

Más tevékenységek: .................. 10 

3.7 Egyéni munka össz-óraszáma 139 

3.8 A félév össz-óraszáma 175 

3.9 Kreditszám 7 

 

4. Előfeltételek (ha vannak) 

4.1 Tantervi  - 

4.2 Kompetenciabeli  - 

 

5. Feltételek (ha vannak) 



 

5.1 Az előadás 

lebonyolításának feltételei 

 számítógép/laptop, hangszóró, videóprojektor, Internet-hozzáférés   

5.2 A szeminárium / labor 

lebonyolításának feltételei 

 számítógép/laptop, hangszóró, videóprojektor, Internet-hozzáférés   



6. Elsajátítandó jellemző kompetenciák 
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C1. Információgyűjtés, dokumentáció, probléma azonosítás, értékelés és beavatkozás előkészítése 

(Fogalmak tisztázása, fontosabb elméletek ismertetése, a meglévő programok és projektek 

értékelése, megelőzést célzó programok kidolgozása). 

 

C2. A szociális munkára épülő szakmai projektek kidolgozása, megvalósítása és értékelése. 

 

C5. Szakmai tanácsadás és egyéb specifikus beavatkozási módszerek alkalmazása családok 

esetén, a szociális munka értékeinek és irányelveinek a figyelembe vételével.  

 

C6. Megfelelő kommunikációs és szakmai kapcsolat kiépítése a kliensekekl és egyéb érdekelt 

társadalmi intézményekkel   
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CT1 Szakszerű, hatékony , pontos és felelősségteljes munkavégzés, a szakmai etikai normák 

betartásával 

 

CT3 A személyes hatékonyság fejlesztésének felismerése a reális önértékelés tükrében.  

Információs források és kommunikációs erőforrások, valamint IT  támogatott  továbbképzési 

eszközök hatékony használata (internetes források, sajátos softverek, online előadások) románul 

és idegen nyelven 

 

7. A tantárgy célkitűzései (az elsajátítandó jellemző kompetenciák alapján) 

 

8. A tantárgy tartalma 

8.1 Előadás Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. Életkor és bűnözés.  előadás  

2. A gyermek- és fiatalkori bűnözés meghatározása. előadás  

3. A gyermek- és fiatalkori bűnözés biológiai okai és elméletei.  előadás  

4. A gyermek- és fiatalkori bűnözés pszichológiai okai és elméletei.   

5. A gyermek- és fiatalkori bűnözés okai és elméletei.   

6.-8. A gyermek- és fiatalkori bűnözők által elkövetett 

bűncselekmények tipológiája. Erőszakos bűncselekmények. Vagyon 

elleni bűncselekmények. Szervezett bűnözés. Drog- és alkohollal 

kapcsolatos bűncselekmények. Szexuális bűncselekmények. 

előadás  

9. A gyermek- és fiatalkori bűnözés jogi aspektusai. előadás  

1O. A gyermek- és fiatalkori bűnözők családba – és tárasdalomba való előadás  

7.1 A tantárgy általános 

célkitűzése 
 Az előadás általános célja:  a gyermek- és fiatalkorú bűnözés 

kérdéskörébe való bevezetés. A gyermekkori kriminális viselkedés 

elméleti alapjainak a tanulmányozása, elemzése és összehasonlítása; 

konkrét esetek elemzése, beavatkozási tervek kidolgozása. . 

7.2 A tantárgy sajátos 

célkitűzései 

 

 

 

 

 

 

 Az előadás célkitűzései: A gyermek- és fiaalkori bűnözés fontosabb 

elméleteinek, irányzatainak és iskoláinak bemutatása;  a metodikai, 

konzultációs és terápiás kérdések tisztázása; a  deviancia  és  bűnözés  

többszempontú  megközelítése, a devianciáról és bűnözésről szóló 

könyvészet ismertetése; a hallgatók felkészítése arra, hogy az 

olvasottakat a kutató szemével elemezzék; azon képességek 

fejlesztése, mely alapján az elméletben tanultakat hasznosítani tudják a 

deviáns és búnöző személyekkel való munkában.  

 A szemináriumok célkitűzése: a szakirodalom, az eredeti írások 

megismerése és elemzése, esetelemzés, kutatási-, és beavatkozási 

projektek kidolgozása a kriminológia szempontjából vulnerábilis 

populációkra nézve. 



reintegrálása. 

11. A gyermek- és fiatalkori bűnözés területén végzett kutatások. 

Fontosabb kutatási módszerek bemutatása. 

előadás  

12. Prevenció: kritériumok és programok. előadás  

Könyvészet 

Amza, T, Criminologie teoretică., Ed-Luminalex, 2000 BCU 

Adler, F., Mueller, G.A., Laufer, W.S. Kriminológia,  Budapesta: Osiris, 2000 Cat. AS 

Banciu Dan, Rădulescu Sorin M., Evolutii ale delincventei juvenile in Romania. Bucuresti : Lumina Lex, 2002. 

BCU 

Cusson Maurice, Valter Radu, Prevenirea delincvenţei. Bucureşti : Gramar, 2006. BCU 

Gönczöl, K., Korinek,L. & Lévai,M. (1999): Kriminológiai ismeretek. Bűnözés és bűnözéskontroll. Budapesta: 

Corvina, pg. 263. handout, Cat AS 

Pitulescu Ion, Criminalitatea juvenila. Bucuresti : National, 2000. BCU 

Stoica Iulian Dan, Antoche Marin, Chiriţă Sorin, Fenomenul "copiii străzii" şi delincvenţa juvenilă. Constanţa : 

Punct Ochit, 2007. BCU 

Muller-Fabian, A.: Delincvenţa juvenilă în România după 1989, ED. Accent, 2015 

Neagu, G. (2003): Infracţionalitatea în rândul minorilor şi tinerilor. In: Monitorul Drepturilor Omului. 12/2003, 

pg. 5 

Oancea, I. (1998): Probleme de criminologie. Bucureşti: All Educational S.A.  

Ogien, A. (2002): Sociologie de la déviance. Paris: Armand Colin 

Pop, O. (2003): Aspecte de natură penală şi criminologică privind delincvenţa juvenilă. Timişoara: Mirton  

Pitulescu, I. (1995): Delincvenţa juvenilă. Bucureşti, Ed. Ministerului de Interne 

Pitulescu, I. (2000): Criminalitatea juvenilă. Fenomenul <<copiii străzii>>. Bucureşti: Naţional  

Queloz, N. (1991): Protection, Intervention and Rights of Children and Young People. In: Juvenile Justice  

System in New Europe. Tim Booth (ed.), Sheffield, pg. 2 

8.2 Szeminárium / Labor Didaktikai módszerek Megjegyzések 

1. A gyermek- és fiatalkori bűnözés 

 

A szemináriumi terv 

és a kötelező 

olvasmányok 

elektronikus 

változatának 

kiosztása. 

 

2. Fiatalkorú bűnözők - esettanulmány 

 

Előadás, gyakorlatok, 

kiscsoportos 

megbeszélés 

 

3. A fiatalkori bűnözés biológiai és pszichológiai okai: a tanulmányok 

és kutatások tükrében 

Előadás, gyakorlatok, 

kiscsoportos 

megbeszélés 

 

4. A fiatalkori bűnözés szociológiai okai: a tanulmányok és kutatások 

tükrében 

Előadás, gyakorlatok, 

kiscsoportos 

megbeszélés 

 

5. Erőszakos bűncselekmények – esettanulmányok  

 

Előadás, gyakorlatok, 

kiscsoportos 

megbeszélés 

 

6. Vagyon elleni bűncselekmények – esettanulmányok Előadás, gyakorlatok, 

kiscsoportos 

megbeszélés 

 

7. Szervezett bűnözés - esettanulmányok Előadás, gyakorlatok, 

kiscsoportos 

megbeszélés 

 



8. Drog- és alkohollal kapcsolatos bűncselekmények. - 

esettanulmányok 

Előadás, gyakorlatok, 

kiscsoportos 

megbeszélés 

 

9. Szexuális bűncselekmények. - esettanulmányok   

1O. A fiatalkori bűnözés jogi szankcionálása 

  

Előadás, gyakorlatok, 

kiscsoportos 

megbeszélés 

 

11. Metaanalízis – hazai és külföldi kutatások  Előadás, gyakorlatok, 

kiscsoportos 

megbeszélés 

 

12. A bűnözés prevenciója – prevenciós programok értékelése 

 

Előadás, gyakorlatok, 

Esetelemzés 

megbeszélése 

 

Könyvészet  

Amza, T, Criminologie teoretică., Ed-Luminalex, 2000 BCU 

Adler, F., Mueller, G.A., Laufer, W.S. Kriminológia,  Budapesta: Osiris, 2000 Cat. AS 

Banciu Dan, Rădulescu Sorin M., Evolutii ale delincventei juvenile in Romania. Bucuresti : Lumina Lex, 2002. 

BCU 

Cusson Maurice, Valter Radu, Prevenirea delincvenţei. Bucureşti : Gramar, 2006. BCU 

Gönczöl, K., Korinek,L. & Lévai,M. (1999): Kriminológiai ismeretek. Bűnözés és bűnözéskontroll. Budapesta: 

Corvina, pg. 263. handout, Cat AS 

Pitulescu Ion, Criminalitatea juvenila. Bucuresti : National, 2000. BCU 

Stoica Iulian Dan, Antoche Marin, Chiriţă Sorin, Fenomenul "copiii străzii" şi delincvenţa juvenilă. Constanţa : 

Punct Ochit, 2007. BCU 

Muller-Fabian, A.: Delincvenţa juvenilă în România după 1989, ED. Accent, 2015 

Neagu, G. (2003): Infracţionalitatea în rândul minorilor şi tinerilor. In: Monitorul Drepturilor Omului. 12/2003, 

pg. 5 

Oancea, I. (1998): Probleme de criminologie. Bucureşti: All Educational S.A.  

Ogien, A. (2002): Sociologie de la déviance. Paris: Armand Colin 

Pop, O. (2003): Aspecte de natură penală şi criminologică privind delincvenţa juvenilă. Timişoara: Mirton  

Pitulescu, I. (1995): Delincvenţa juvenilă. Bucureşti, Ed. Ministerului de Interne 

Pitulescu, I. (2000): Criminalitatea juvenilă. Fenomenul <<copiii străzii>>. Bucureşti: Naţional  

Queloz, N. (1991): Protection, Intervention and Rights of Children and Young People. In: Juvenile Justice  

System in New Europe. Tim Booth (ed.), Sheffield, pg. 2 

 

9. Az episztemikus közösségek képviselői, a szakmai egyesületek és a szakterület reprezentatív 

munkáltatói elvárásainak összhangba hozása a tantárgy tartalmával. 

Opcionális tantárgy, mely elméleti és gyakorlati alapul szolgál a szociális szolgáltatások területén végzett 

tanácsadásban. 

 

10. Értékelés 

Tevékenység típusa 10.1 Értékelési kritériumok 10.2 Értékelési módszerek 10.3 Aránya a végső 

jegyben 

10.4 Előadás  Egy esszé-projekt 

bemutatása és dolgozat 

formájában való leadása 

Végső értékelés: V 60% 



10.5 Szeminárium / Labor A szemináriumok-laborok 

alatt megadott témák házi 

feladatok elvégzése és 

bemutatása 

A házi feladatok, projektek 

tartalmát a szemináriumot 

vezető tanár közösen 

egyezteti a diákokkal, és félév 

elején közli ezek leadásának 

határidejét. 

Folyamatos értékelése a 

hallgató munkájának (a 

témák, házi feladatok 

számonkérése) 

40% 

10.6 A teljesítmény minimumkövetelményei 

 Minimum 10 jelenlét a laborokon/ kurzusokon szükséges ahhoz, hogy a hallgató részt vehessen az 

írásbeli vizsgán, és figyelembe legyen véve a labor tevékenységre kapott pontszám.  

 Az írásbeli vizsgán kötelező az 50%-ot elérni ahhoz, hogy a szemináriumi tevékenység figyelembe 

legyen véve a végső jegy kiszámításánál.  

 Amennyiben a házi feladatokkal kapcsolatos követelményeket részben teljesítette a hallgató,  akkor a 

kapott pontszám figyelembe lesz véve a következő vizsga alkalmával. 

 Amennyiben a hallgató nem tesz eleget az előző két követelménynek, nem mehet át a viszgán. 

 A másolás maga után vonja a vizsgáról való kizárást illetve a házi feladatok-referátumok semmisnek 

nyílvánítását. 

 

 

 

  


