DRUŽBOSLOVJE
Področje: 5.07.00 - Kriminologija in socialno delo

Na področju je potekalo 20 raziskav.
ARRS je financirala 8 raziskav.
Področje je imelo 2 raziskovana programa.
Sodelovalo je v 8 mednarodnih projektih.
Skupno je bilo v raziskovanje vključenih:
58 R, 7 MR ter 4 Teh
Področje je imelo 1 infrastrukturni program.

Na področju “Kriminologija in socialno delo” sodelujejo tri inštitucije: Inštitut za
kriminologijo pri Pravni fakulteti, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru
ter Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani.
V letu 2010 je bilo raziskovanje Inštituta za kriminologijo usmerjeno predvsem v
analizo družbenega nadzorstva, kazenskopravnega sistema, nasilja ter
preprečevanja viktimizacij v času visokotehnološke družbe. Raziskovala se je tudi
problematika kibernetske kriminalitete ter nadzorstveni učinki informacijske
tehnologije; pojavnost nasilja in odzivi na nasilje v zasebni sferi in v partnerskih
odnosih ter dejavniki varnosti v cestnem prometu.
Na Fakulteti za varnostne vede Univerze v Mariboru se je posebna pozornost
namenila raziskovanju ekološke kriminalitete. Obravnavali so se kriminološki,
viktimološki, kriminalno preventivni, psihološki in pravni vidiki te problematike. Hkrati
se je raziskovalo občutek ogroženosti in vlogo policije pri zagotavljanju varnosti na
lokalni ravni.
Na Fakulteti za socialno delo pa se je raziskovalo, kakšno vlogo ima socialno delo
kot nosilec proceso vdružbenega vključevanja in socialne pravičnosti v Sloveniji;
etiko hendikepa; oskrbo starejših v Sloveniji; preprečevanje in obvladovanje
tveganj, povezanih z (zlo)rabo nedovoljenih drog in alkohola ter (ne)odgovornim
ravnanjem z moderno tehnologijo v šoli in doma.
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Dosežek 1: Knjiga Renate Salecl: Izbira (Profile Books, London, 2010)

Ta knjiga obravnava problematiko sodobne postindustrijske družbe iz vidika
povečevanja posameznikovih tegob, ki so vezane na ideologijo svobodne izbire.
Avtorica pokaže, da ideologija izbire povečuje občutek nemoči, krivde in sramu ter
da preprečuje kritični odnos do družbe, v kateri živimo.
Knjiga je najprej izšla v angleškem jeziku, nato pa še v slovenskem, danskem in
italijanskem jeziku. Trenutno je pred izidom francoski in hrvaški prevod. Do konca
leta 2012 pa izide še v kitajščini, španščini, poljščini in češčini.

