Прилог 3.
Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Вовед во криминалистика
2. Код
ФБКН01
3. Студиска програма
Криминалист
Организатор на студиска
Факултет за безбедност – Скопје,
4. програма (единица, односно
- Катедра за криминалистички науки
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
5.
циклус)
2014/2015
6. Академска година / семестар
7
8
9

10

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

Цели на предметната
програма (компетенции)

Содржина на предметната
програма

11

6 (шест)
Ред. Проф. д-р Борис Мургоски
Нема
Цели на програмата се студентите низ систематски
пристап да се запознавааат и оспособуваат со знаења од
областа на криминалстичката наука како трихотомна
целина
и
процедурите
на
криминалистичкото
постапување во рамките на предкривичната и кривичната
постапка како единсвен процес. Оспособување и
стекнување со компетенции за ефикасно и ефективно
откривање, истражување, разјаснување и докажување на
казниви дела и сторители , како и за превенција на
криминалитетот.

Поим, предмет, задачи и методи на криминалистиката
како наука. Поврзаност на криминалистиката со
другите науки: кривичното право, кривичнопроцесното право, криминологијата, криминалната и
судската психологија, судската психијатрија и
судската медицина, безбеносните, полициските и
другите
науки.
Историски
развој
на
криминалистиката во светот и во Македонија.
Меѓународна криминалистичка соработка: Интерпол,
Европол, регионални и билатерални облици на
криминалистичка
и
полициска
соработка,
специјализирани меѓународни организации. Општи и
специјални методи на криминалистиката. Теорија на
криминалистичко планирање и верзии. Основи начела
(принципи) и методи при криминалистичкото
постапување. Криминалистичко-информативна и
оперативна дејност. Начини на дознавање за
подготвување или за постоење на кривични дела.
Кривичнопроцесни и крминалистички процедури при
откривање, истражување и разјаснување на факти,
докази и докажување во кривичната постапка.
Индицијални методи при откривање и докажување на
кривични дела. Полицијата во локалната заедница.
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Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

18

19.
20.

21

Други форми на активности

Интеракција, работа по групи, презентации,
аналитичко-синтетички
3+2=5 часа, неделно
45+30=75 часа,семестрално
3 часа предавање +2 часа вежби, неделно
45 часа предавање +30 часа вежби, семестрално
15.1
Предавања-теоретска
45
настава
15.2
Вежби (лабараториски,
30
аудиториски), семинари,
тимска работа
16.1
Проектни задачи
10 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови

Начин на оценување
Писмено или усмено
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
( бодови / оцена)
Од 51 до 60 бода
Од 61 до 70 бода
Од 71 до 80 бода
Од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода

80

бодови

10

бодови

10

бодови
5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)
8(осум) (C)
9(девет) (B)
10(десет) (A)

Услов за потпис и полагање на Редовно следење на наставата и вежбите
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

Македонски јазик
Испрашување по случаен избор, поставување
прашања од студенти на студенти по извршена
презентација, работа во групи и споредба на
успешноста на работата меѓу групите.

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Методија Ангелески
Борис Мургоски

Наслов
Вовед во
криминалистика

22.
2.
3.

Гоце Џуклески

Вовед во
криминалистика
Ричард Сеиферстин Криминалистика –
вовед во форензика

Издавач/година
Факултет за
безбедност,Скопје,
2014 -во печат;
Соларис принт,
Скопје,2009;
Табернакул,
Скопје,2010;
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22.2.

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Стјуард Х.Џејмс
1.
Џон Џ.Норби

2.
3.

Наслов
Форензика
Вовед во научни и
истражни техники

Издавач/година
Табернакул,
Скопје,2009;

Водинелиќ Владимир

Криминалистичка
тактика - 1

ЦОКОБ,Скопје,1995

Berislav Pavisic

Uvod u kriminalistiku

MUP-RH,Policijska
akademija,Zagreb,2002;
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