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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиска
програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Криминологија
FBКП 03
Криминалистика
Факултет за безбедност

Број на ЕКТС кредити
Наставник

6
Вон. проф. д-р Миодраг Лабовиќ
Доц д-р Весна Стефановска
Кривично право

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма
(компетенции)

10

Содржина на предметната
програма

11

Прв циклус
Прва/Втор семестар

Целта на криминологијата е проучување на
феноменолошките карактеристики и причините на
криминалитетот како масовна општетсвена појава и
на криминалното однесување како поединечна појава.
Оттука, во рамките на криминологијата се издвојуваат
две области на проучување: криминална
феноменологија (појавни облици, обем, структура,
структурални промени, динамика, просторна и
временска распространетост на криминалитетот) и
криминална етиологија (корени, причини, услови и
поводи на криминалитетот и криминалното
однесување).
Поим и предмет на криминологијата, Крвично-правни и
социолошки дефиниции за криминалот, Поим за криминал,
делинквенција и девијантно однесување, Привиден, реален
и легален криминал, Темна и сива бројка на криминалот и
техники за нивно мерење, Методи за истражување на
криминалот Криминална феноменологија: обем,

динамика и структура на криминалитетот, регионални
карактеристики, сезонски и временски варијации,
типологии на криминалитетот; насилнички
криминалитет (крвни деликти, насилство во
семејство, сексуална делинквенција), имотен
криминалитет, стопански (економски) криминалитет,
професионален, сообраќајна делинквенција,
криминалитет на бели јаки, органиизиран
криминалитет, политичка делинквенција, тероризам и
компјутерски криминалитет
Етиологија на криминалитет: антрополошки,
психолошки, социолошки теории, објаснувања за
причинитоста во криминалитетот, микро и макро

ниво на причинитост, криминогени фактори, поим и
поделба, причини, услови и поводи на криминалното
однесување; Социјални (егзогени) криминогени
фактори: макросоцијални и микросоцијални фактори,
социјално-патолошки појави и криминалитетот.
12
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Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности

15
Други форми на активности
16.

Предавања, вежби, практична настава со посета на
надлежни државни институции
150

15.1
15.2

16.1
16.2

Предавања-теоретска настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа
Проекни задачи
Самостојни задачи

52 часови
39 часови

59 часови

Начин на оценување 1. Континуирано оценување преку бодирање на активност на

предавања, изработка на семинарска работа, колоквиумски тестови
2. Завршно оценување со (усен или посмен) испит
17.

Тестови
Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)
17.1.
17.2.

20.
21

22.

бодови

10

10
Од 0 до 50 бода
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
Присуство на вежби и на предавања

18

19.

бодови

80

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
Метод на следење на квалитетот евалуација
на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Slobodanka
Kriminologija,
1.
Konstatinovi}Vili}
i
Vesna
Nikoli}-Ristanovi},
"Vlasta korumpira",
2.
Miodrag Labovi},
3.

Qup~o Arnaudovski,

Kriminologija,

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

Издавач/година
Centar za publikacije
Pravnog fakulteta u
Ni{u, 2003, Ni{,;
De Gama, Skopje, 2006
"2-ri Avgust - S" [tip, 2007;

4.

Zoran Sulejmanov
Ginter Kajzer,

Makedonska
kriminologija,
Kriminologija,

"Grafohartija" Skopje
(2000)
"Aleksandrija" 1996,
Skopje;

5.
6.

\or|e Igwatovi}

Kriminologija,

"Nomos" Beлgrad, 1998

Ред.бр.
1.

Oliver Ba~anovi}

2.

\or|e Igwatovi}

"2-ri Avgust - S" [tip;
Policijska akademija,
Belgrad, 2002

3.

М. Негваер/
Р.Морган/Р. Рајнер

"@rtvi na
policijata",
Kriminolo{ko
nasle|e, Praktikum iz
kriminologije,
Оксвордски прирачник
за криминологија (тема:
Општествено создавање
на криминалот и
контрола на
криминалот)

22.2.

4.

Манпрес, Скопје, 2010

