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Наставно-научниот совет на Факултетот за безбедност Скопје на седницата
одржана на 21.12.2018 година да донесе Одлука за организирање на студентска
стручна конференција на Тема:
„ЕВРО-АТЛАНСКАТА ПЕРСПЕКТИВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ДЕМОКРАТИЈА, ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО, СЛОБОДИ, БЕЗБЕДНОСТ И
СТАНДАРДИ ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА“,
Студентската стручно - научна конференција треба да придонесе и биде
облик на анимација на студентите за подобрување на стручната, креативната и
истражувачката активност, преку прилози, есеи, анализи и низ дебата да се
одговори на прашањата што предизвикуваат интерес во научната и
општествената јавност.
На Конференцијата низ отворена и аргументирана дебата треба да се
актуализира расправата за евро-атланската перспектива на Република
Македонија, односно, за владеењето на правото и слободите како демократски
вредности на кои се потпира безбедносната основа на модерното општество.
Генерацијата млади, која е во студентските клупи, објективно е генерацијата
која својата енергија и младост ќе ја вгради во европското семејство на
демократски општества и ќе биде втемелувачот на македонскиот модел на
демократско живеење. Токму затоа е важно, сегашната генерација и
генерациите студенти што ќе доаѓаат да се инспирираат од европските
вредности и да создаваат практики во духот на тие вредности.
За таа цел Факултетот за безбедност се определува да организира
студентска научно- стручна конференција во АПРИЛ 2019 година на тема:
„Евро-атланската перспектива на Република Македонија - демократија,
владеење на правото, слободи, безбедност и стандарди во Европската
унија“. На тој начин Факултетот за безбедност - Скопје ја поттикнува
студентската творечка енергија и создава претпоставки за градење на
подмладок и го зајакнува истражувачкиот дух кај младите.
КОНФЕРЕНЦИЈАТА
ПРАШАЊА:

СЕ

ОЧЕКУВА

ДА

ГИ

АКТУЕЛИЗИРА

СЛЕДНИТЕ

 Демократија, правна држава, човекови права, нивно унапредување и
облици на заштита
 ЕУ заедница на држави, вредности и принципи
 Европски институции - структура, функции и надлежности
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 Меѓународните стандарди за заштита на слободите и правата на човекот
и граѓанинот и политиките на балканските држави
 Облици на заштита на слободите и правата – искуства и перспективи
 Зајакнување на владеењето на правото и одговорноста на институциите
 Улогата на меѓународните организации во промоција и имплементација
на меѓународните норми за заштитата на правата на човекот на
Балканот
 Демократијата, стабилизација, интеграција
 Поединецот, националниот и европскиот идентитет
 Меѓудржавната и меѓу институционалната соработка во заштита на
човековите слободи и права
 Пристапи и методи на истражување во безбедноста
 Современата безбедност - проблем на државата или општеството
 Безбедноста како јавно добро и нејзината трансформација во духот на
новата генерација безбедносни ризици и закани
 Класификација на безбедноста - видови безбедност
 Концептот за реформи во безбедносниот систем
 Безбедносна неутралност наспроти евроатланска интеграција
 Парламентарната контрола над безбедносниот систем
 Безбедносно право
 Видовите корупција во системот за безбедност и правосудството
 Учеството на граѓаните во борбата против корупција
 Современите облици на криминал и начините на нивното сузбивање
 Родовите перспективи во безбедноста
 Практични политики за реформи во полицијата
 Полицискиот интегритет вчера, денес и утре
 Облици на соработка меѓу полициите и полициските органзиации
 Структура на меѓуполициската соработка
 Облици на ad hoc институционализација на меѓуполицискта соработка
 Институционализацијата на регионалната соработака во справувањето
со кризите и другите безбедносни проблеми
 Современите облици на трговија, прваната регулираност и односите
меѓу државите.
 Регионалната соработка и регионалните економски политики
 Социјалното исклучување на криминалот
 Расата, класата, етничкото потекло и криминалот
 Криминалот и казнувањето : перспективите на новата контрола на
криминалот
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Пријавувањето студентите можат да го направат на следната адреса:
students.conference@fb.uklo.edu.mk

Календар за активностите:
Активност
Пријавување
трудови
Известување за прифатени трудови
Потврдување на учество
Конференција

Датум
20.02.2019
15.03.2019
30.03.2019
10.04.2019
19 - 20.03.2019.
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