КАТЕДРА ЗА КРИМИНАЛИСТИЧКИ НАУКИ
Катедрата за криминалистички науки е составен дел на Факултетот за безбедност,
во рамките на која се реализираат наставни програми од областа на криминалистичката
наука. Криминалистиката како трихотомна наука ги третира содржините од
Криминалистичка техника, Криминалистичка тактика, како и од различните
Криминалистички методики за различни видови на криминалитет.

Во предметните програми на оваа катедра, застапени се најновите научни
достигнувања од криминалистичката наука со кои се стекнуваат студентите со цел
осознавање на криминалистичките методи за откривање и докажување на кривични дела
од најразлични области. На тој начин дипломираните криминалисти и другите профили на
кадри кои се образуваат на Факултетот за безбедност се стекнуваат со адекватни знаења,
вештини и способности за справување со современите и останатите форми на криминални
активности во Република Македонија и пошироко. Така, дипломираниот кадар е стручен и
компетентен да работи во сферата на безбедноста во рамките на безбедносните служби и
органи во земјата.
Во рамките на Катедрата избрани се и ангажирани следниве наставници и
соработници: ред. проф д-р Борис Мургоски, вон. проф д-р Злате Димовски, вон. проф. д-р
Марина Малиш Саздовска, вон. проф. д-р Светлана Николоска (Раководител), вон. проф.
д-р Марјан Николовски, вон. проф. д-р Драгана Батиќ, доц. д-р Љупчо Тодоровски и доц.
д-р Ице Илијевски (Секретар).

Досегашни раководители на Катедрата за криминалистички науки беа: вон. проф.
д-р Гоце Џуклески, доц. д-р Марјан Котески, вон. проф. д-р Марјан Николовски и вон.
проф. д-р Марина Малиш Саздовска.
Наставно-научниот и соработнички кадар од оваа катедра ги покрива областите на
криминалистиката, безбедноста, психологијата, социологијата, политичките науки и други
области кои се во одредена корелација со безбедносните, односно криминалистичките
теми и содржини.
Кадарот на Катедрата за криминалистички науки е докажан во науката и
практиката. Имено, најголемиот број од членовите на Катедрата имаат и практично
работно искуство во Министерството за внатрешни работи и во други државни
институции, со што се остварува и поврзувањето на теоријата и практиката од областа на
криминалистиката и примената на криминалистичката методика со цел справување со
одредени форми на криминал во Република Македонија.
Исто така, членовите на Катедрата земаат учество на бројни меѓународни
конференции, семинари и обуки, учествуваат во наставно-образовниот процес на сродни
институции во земјата и странство, издаваат учебници, учебни помагала, монографии и
слично, учествуваат во бројни научно-истражувачки проекти и друго.

