Прилог 3.
1. Наслов на наставниот предмет
2. Код
3. Студиска програма
Организатор на студиска
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
5.
циклус)
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

10

Содржина на предметната
програма

11

КРИМИНОЛОГИЈА
ФБКП04
Безбедност
Факултет за безбедност
прв
1/Втор семестар
6
Вонреден проф. д-р Миодраг Лабовиќ и доц. д-р
Весна Стојковска-Стефановска
Целта на криминологијата е да ги воведе
студентите во проучување на феноменолошките и
етиолошките карактеристики на криминалитетот како
масовна општетсвена појава и на криминалното
однесување како поединечна појава. Оттука, во
рамките на криминологијата студентите ќе се стекнат
со знаења, вештини и способности да ги препознаваат
криминалната феноменологија (појавни облици, обем,
структура, структурални промени, динамика,
просторна и временска распространетост на
криминалитетот и криминална етиологија (корени,
(причини), услови и поводи за криминалното,
деликвентното и девијатно однесување. Во рамките
на овој предмет студентите ќе бидат запознаени со
некои од класичните и современи облици на
конвенционален и неконвенционален криминал, како
безбедносни закани и ризици од сферата на т.н.
софистицирана небезбедност. Исто така, студентите
ќе се запознаат и со напорите на општествената
заедница за општествена контрола на овие
општествено негативни појави.
Поим, предмет и поделба на криминологијата, Развој,
Однос на криминологијата со сродните науки.
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, економски криминалитет,

професионален и криминалитет на бели јаки;
организиран криминал и корупција, перење пари и
тероризам. Етиологија на криминалитет: 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. Општествена контрола на
криминалот; Системско стратешки пристап во
спречувањето на криминалот
Методи на учење
12
13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

Други форми на активности

18

19.
20.
21

3+2
15.1

15.2

16.

17.

Предавања-теоретска настава со интерактивен
пристап, вежби, практична настава со посета на
институции
150

16.1
16.2

Предавања-теоретска
настава со интерактивен
пристап
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

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

39 часа
26

15 часови
70
часови
80

10

часа

бодови
бодови

10
бодови
до x бода
5(пет) (F)
Од 51 до 61 бода
6(шест) (E)
Од 61 до 71 бода
7(седум) (D)
Од 71 до 81 бода
8(осум) (C)
Од 81 до 91 бода
9(девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Присусуво на предавања и вежби со најмногу три
завршен испит
неоправдани изостаноци
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на

Македонски
Анонимни анкети за самоевалуација од страна на

квалитетот на наставата

студентите

Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Slobodanka
1.
Konstatinovi}Vili} i Vesna
Nikoli}Ristanovi},
2.
Miodrag Labovi},
3.

22.

22.2.

М. Негваер/
Р.Морган/Р. Рајнер

4.
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Qup~o
1.
Arnaudovski,
Oliver Ba~anovi}
2.
3.

Zoran Sulejmanov
(2000) Skopje
Ginter Kajzer,

Наслов
Kriminologija

Издавач/година
Centar za
publikacije Pravnog
fakulteta u Ni{u;
Ni{, 2003

Vlasta korumpira

De Gama, Skopje,
2006

Оксвордски прирачник
за криминологија (тема:
Општествено создавање
на криминалот и
контрола на криминалот)

Манпрес, Скопје, 2010

Наслов
Kriminologija,

Издавач/година
"2-ri Avgust - S" [tip, 2007
"2-ri Avgust - S" [tip;
"Графохартија"
Скопје, 2009

"@rtvi na
policijata",
Kriminologija,

Кriminologija,

Aleksandrija"
Skopje, 1996

