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Artyku³ opisuje podstawowe zadania kryminologii w œwietle wspó³czesnych 
zagro¿eñ spo³ecznych, takich jak: samobójstwo, uzale¿nienie od alkoholu  
i narkotyków, mediów, a tak¿e sekty. Ponadto artyku³ omawia spo³eczne 
niedostosowanie m³odych ludzi w kontekœcie powa¿nego zagro¿enia spo³ecznego. 
Kwestia zagro¿eñ spo³ecznych dyskutowana jest z uwzglêdnieniem ich powodów, 
przejawów i konsekwencji. Artyku³ omawia problem zapobiegania wspomnianym 
wy¿ej zagro¿eniom spo³ecznym, prezentuje wspó³czesne zagro¿enia spo³eczne 
jako przedmiot kryminologii obok zachowañ przestêpczych oraz analizy 
przestêpczoœci. Studium podkreœla znaczenie badañ kryminologicznych w walce  
z zagro¿eniami spo³ecznymi. 

Ma³gorzata KUÆ 
 
 

Przedmiotem artyku³u jest rozwa¿anie nad efektywnoœci¹ oddzia³ywania przez 
pracê na osoby pozbawione wolnoœci w obliczu ewoluuj¹cych przepisów prawa. 
Artyku³ w efekcie stanowi kompendium podstawowej wiedzy na ten temat. Zebrane 
informacje daj¹ mo¿liwoœæ zrozumienia tego zagadnienia, a tak¿e mog¹ s³u¿yæ 
jako pomoc osobom rozpoczynaj¹cym pracê w dzia³ach zajmuj¹cych siê 
zatrudnianiem skazanych a tak¿e przedsiêbiorcom, którzy rozwa¿aj¹ zatrudnienie 
skazanych. We wstêpie, praca osadzonych umieszczona zostaje w odpowiednim 
miejscu w klasyfikacji penitencjarnych systemów oddzia³ywania. Przybli¿a idee 
towarzysz¹ce resocjalizacji i opisuje cele oraz metody realizacji tego procesu. 
Poszukuje równie¿ odpowiedzi na istotne pytanie, czy praca powinna byæ w czasie 
osadzenia przywilejem, czy przymusem? Omówione s¹ tu równie¿ korzyœci 
p³yn¹ce z zatrudniania osadzonych le¿¹ce po obu stronach stosunku pracy. Nie 
sposób jednak pomin¹æ trudnoœci, z jakimi musi borykaæ siê S³u¿ba Wiêzienna 
jako poœrednik w zatrudnianiu, o czym traktuje druga czêœæ opracowania. Mnogoœæ 
biurokratycznych uwarunkowañ, niejednokrotnie prowadzi do szeregu formalnych  
i nieformalnych niedoci¹gniêæ, wykorzystanych przez osadzonych poprzez liczne 
skargi, tak¿e dotycz¹ce kwestii zatrudnienia. 

Rafa³ ¯YWICA 
 
 
Artyku³ dotyczy kwestii jakoœci w szkolnictwie wy¿szym i metod mierzenia tej 

jakoœci. Autor analizuje tak¿e najbardziej popularne rankingi publikowane w Polsce 
i prezentuje u¿yte w nich kryteria.  

Przygotowania i prezentacje rankingów obejmuj¹ bardzo zró¿nicowany kr¹g 
odbiorców, których oczekiwania s¹ tak¿e bardzo zró¿nicowane. Chocia¿ sposób 
przygotowywania tych ocen jest bardzo kontrowersyjny, stanowi¹ one jednak 
wspania³e Ÿród³o informacji na temat wy¿szej edukacji dla m³odych ludzi. 
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