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Вон. проф. д-р Татјана Гергинова

Тема:
Тема: Поимовно – терминолошко определување на безбедноста, поим и содржина на
интегрална безбедност, национална безбедност, државна и регионална безбедност;
-

Поимовно-терминолошко определување на поимот глобална безбедност;

Тема: Безбедност на луѓето (индивидуална безбедност)
-

Национална безбедност

-

- Меѓународна безбедност

Тема: Тема: Глобално размислување: Тема:Традиционални безбедносни студии
-

Глобални безбедносни студии;

-

- Идеалполитички концепт на глобална безбедност;

-

Реалполитичкиот концепт на глобална безбедност

-

- и почетен концепт на глобалните безбедносни студии;

Тема: Евроатланските интегративни процеси и глобализацијата.
-

Поим и настанување на глобализацијата; Глобална тријада;

-

Аспекти на глобализацијата; Поим и карактеристики на економската глобализација;

-

Транснационализација како компонента на економската глобализација;

-

Достигнување глобална економска безбедност.

Тема : поимовно определување на безбедносните ризици и опасности

по националната безбедност на Република Македонија;

-

Глобални закани

Тема: Општествени закани за безбедноста

- општествени противречности;

-

спротивности на интересите во сферата на националното,

-

меѓудржавното, религиозното, професионалното и личното;

- општествена неусогласеност на целите и средствата кај индивидуите и групите;

- притивречности на расен, полов, навионален и етнички план;

- културата;

- идеологијата;

- политиката;

- меѓународните односи;

- меѓународниот статус;

Тема:Начела на функционирање и развој на системот на корпоративна безбедност;
(единственост, рационалност, сеопфатност, селективност, приспособливост и доверливост);
Тема: ПОИМОТ ЗАГРОЗУВАЊА НА КОРПОРАТИВНАТА БЕЗБЕДНОСТ И
ИЗВОРИ НА ЗАГРОЗУВАЊА НА КОРПОРАТИВНАТА БЕЗБЕДНОСТ

-Општ осврт на облиците на загрозувања на лица, имот и деловно работење во корпорацијата
(политички криминалитет – тероризам, диверзија, саботажа, шпионажа,
општ криминалитет – кражба, тешка и разбојничка кражба, разбојништво,

одземање на моторно возило, измама, изнуда, киднапирање,
пожар, економски криминалитет –
корупција, несовесно работење, злоупотреба на службената положба

или овластувањата, проневера, примање и давање мито, одавање на службени тајни);

Тема: Природни закани за безбедноста
-

Клима, територија, географска положба, земјотреси. поплави, лавини,

-

вулкански ерупции, космички зрачења, нарушувањето на

-

природната и еколошката рамнотежа;

- глобална политика за управување со природни катастрофи.
Тема: Техничко-технолошки закани за безбедноста
-постоењето и развиеноста на техничко-технолошките постројки како

носители на загрозувањето на луѓето, нивното здравје како и загрозувањето на
животната средина.
- Еколошки закани за безбедноста
- глобалната политика и остварување на еколошка безбедност

Тема: Економски закани за безбедноста
-

Економска несигурност;

-

нееднаквоста на општеството - економскиот развој;

-

неусогласениот демографски развој;

-

сиромаштија, глад, депресија.

Тема: Криминални закани за безбедноста
-

меѓународниот/глобалниот организиран криминал;

-

тероризам;

-

ширење и контрола на оружјето за масовно уништување;
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