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Proponowane zagadnienia:
1. Globalizacja - definicje i kontrowersje, ekonomiczne i społeczno-kulturowe
konsekwencje globalizacji; przestępczość oraz ich społeczne źródła, państwa
narodowe a globalizacja, socjologiczne koncepcje globalizacji.
• Gomorra, 2008, reż. M.Garrone
• https://www.ted.com/talks/misha_glenny_investigates_global_crime_networks
2. Społeczny kontekst globalnej przestępczości zorganizowanej - teoria kapitału
społecznego i wpływ więzi społecznych na rozwój przestępczości, ruchliwość
społeczna i anomia, komunikowanie międzykulturowe i wielokulturowość
• https://www.youtube.com/watch?v=qrwlk7_GF9g
• Psy, 1992, reż. W. Pasikowski
• Vabank, 1981, reż. J.Machulski
• Infiltracja, 2006, reż. M.Scorsese
3. Ekonomiczny kontekst globalnej przestępczości zorganizowanej - globalne
nierówności ekonomiczne, korporacje ponadnarodowe jako gracze na arenie
międzynarodowej, szara strefa i czarny rynek.
• Botoks, 2017, reż. P. Vega
• Krwawy diament, 2006, reż. E. Zwick
• https://www.ted.com/talks/
robert_muggah_how_to_protect_fast_growing_cities_from_failing
• https://www.ted.com/talks/
ben_goldacre_what_doctors_don_t_know_about_the_drugs_they_prescribe
4. Polityczny kontekst przestępczości zorganizowanej - zderzenie cywilizacji,
społeczne konsekwencje eksportu 'brudnych technologii' poza granice krajów
rozwiniętych, korupcja.
• Syriana, 2006, reż. S. Gaghan
• https://www.ted.com/talks/afra_raymond_three_myths_about_corruption
• http://edition.cnn.com/2017/06/12/europe/russia-protests-qa/index.html
• https://www.youtube.com/watch?v=IF3n6L3P_f0
5. Religijny kontekst przestępczości zorganizowanej - zderzenie cywilizacji i
religijne podłoże konfliktów międzynarodowych, prozelityzm i 'święte wojny'
religijne jako podłoże działań przestępczych o globalnym zasięgu.
• https://www.ted.com/talks/
erin_marie_saltman_how_young_people_join_violent_extremist_groups_and
_how_to_stop_them
• https://www.ted.com/talks/
manwar_ali_inside_the_mind_of_a_former_radical_jihadist

6. Terroryzm międzynarodowy - polityczne i ekonomiczne źródła terroryzmu,
terroryzm w XX i XXI wieku, terroryzm a międzynarodowa przestępczość
zorganizowana, wykorzystanie nowych technologii informacyjnych w
działalności przestępczej o zasięgu międzynarodowym.
• Pan życia i śmierci, 2005, reż. A. Niccolo
• https://www.ted.com/talks/jason_mccue_terrorism_is_a_failed_brand
7. Migracje - przemysł migracyjny, migracje zarobkowe wahadłowe, migracje
łańcuchowe, wpływ migracji na rozwój przestępczości ponadnarodowej.
• https://www.ted.com/talks/
noy_thrupkaew_human_trafficking_is_all_around_you_this_is_how_it_works
8. Strumienie przepływu i obszary osiedlania się migrantów, etniczne getta jako
przykłady nieudanej asymilacji i integracji, transfery pieniężne i społeczne jako
przyczyny rozwoju przestępczości ponadnarodowej.
• https://www.ted.com/talks/
bobby_ghosh_why_global_jihad_is_losing#t-428594
9. Turystyki międzynarodowe - seksualna i romantyczna, narkotykowa,
aborcyjna, luksusowa i budżetowa oraz ich związki z przestępczością.
• Niebiańska plaża, 2000, reż. D. Boyle
• https://www.ted.com/talks/sunitha_krishnan_tedindia
10. Urbanizacja i megaurbanizacja - powstawanie i rozwój megamiast globalnych
w XXI wieku jako obszarów o obniżonej kontroli społecznej i wysokich
wskaźnikach ruchliwości społecznej i przestępczości.
• Miasto boga, 2002, reż. Fernando Meirelles i Kátia Lund
• https://www.ted.com/talks/
jeffrey_brown_how_we_cut_youth_violence_in_boston_by_79_percent
• https://www.ted.com/talks/emiliano_salinas_a_civil_response_to_violence
11. Produkcja i handel narkotykami jako przykład globalnej przestępczości
zorganizowanej - konsekwencje II wojny światowej i rewolucji obyczajowej lat
60-tych na rozwój handlu narkotykami, narkotyki jako element popkultury,
proces legalizacji narkotyków.
• Sicario, 2015, reż. D. Villenueve
• Blow, 2001, reż. T. Demme
• Narcos, 2015 [serial Netflix], reż. Ch. Brancato, E. Newman, C. Bern
• https://www.ted.com/talks/
rodrigo_canales_the_deadly_genius_of_drug_cartels
12. Cyberbezpieczeństwo i cyberterroryzm - zagrożenia w sieci, internet jako
platforma komunikacji.
• https://www.ted.com/talks/
james_lyne_everyday_cybercrime_and_what_you_can_do_about_it
• https://www.ted.com/playlists/374/what_your_data_reveals_about_y
13. Przestępstwa internetowe
• https://www.ted.com/talks/misha_glenny_hire_the_hackers

• https://www.ted.com/talks/mikko_hypponen_three_types_of_online_attack
14. Podsumowanie
https://www.ted.com/talks/
edward_snowden_here_s_how_we_take_back_the_internet
https://www.ted.com/talks/
richard_ledgett_the_nsa_responds_to_edward_snowden_s_ted_talk
Wymagania dot. prezentacji studentów:
terminy: po III wykładzie - prezentacja wybranego tematu z uzasadnieniem; po X
wykładzie - przedstawienie stanu zaawansowania prezentacji wraz z wybranymi
koncepcjami teoretycznymi i przykładami; na ostatnich zajęciach - prezentacja
prezentacja: format pdf, 15 slajdów: 4-5 z przedstawieniem zagadnień
teoretycznych, 4-5 z przedstawieniem konkretnego przykładu, 4-5 z przedstawieniem
autorskiej opinii, rekomendacji lub propozycji;
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