Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет Вовед во психологија со криминалистичка
1.
психологија
2. Код
ФБКН 05
3. Студиска програма
Криминалист
Организатор на студиска
Факултет за безбедност-Скопје
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
Прва година, втор семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

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

6
Вон.проф. Д-р Драгана Батиќ
Нема

Содржина на предметната
програма

Запознавање со психичките процеси (перцепција,
внимание, емоционалните и вољевите процеси,
мислење, учење, помнење, заборавање); со релативно
трајни
особини
на
човекот
(способности,
интелигенција, темперамент, карактер) и со поимот
личност (развој, структура , динамика). Утврдување
на значењето на психичките процеси, особини и
личноста на човекот во криминалистичката
психологија; етиологија на криминалитет со нагласок
на
психолошките
теории;
типологија
на
криминалците.

Методи на учење

Предавања, вежби (работа во мали групи, тестирање,
дискусии)
4+2

10

11

12
13
14
15

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

Добивање на научни и стручни знаења за психичките
процеси, психичките особини и личноста на човекот и
примена на овие знаења во криминалистичката
обработка. Запознавање со карактеристики и
етиологија на криминалната личност, профил на
насилни извршители на кривичните дела (убиства,
сексуални насилства). Оспособување на студентите во
оперативна практика брзо да препознаат индикатори
од психолошка природа и успешно да ги применат
стекнатите знаења во конкретни ситуации.

15.1

Предавања-теоретска
настава

52
часови

1

15.2

16.

17.

Други форми на активности

16.1
16.2

Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа
Проекни 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)

20.
21

часови
часови
80 бодови
10 бодови

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

18

19.

26часови

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
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

Македонски

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Баткоска Лилјана

2.

Mihael Valter

3.

Батиќ Драгана

4.

Батиќ Драгана

22.

22.2.

5.
6.
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Алексоски Стефан

Наслов
Криминалистичка
психологија

Издавач/година
Факултет за туризам и
угостителство, Охрид,
2007

Малолетничка
делинквенција
Фактори на ризик и
заштита во етиологија
на малолетничкoто
престапништво
(индивидуални и
семејни)
Психологија на
комуникацијата

Ars lamina 2011

Наслов
Психологија со

Издавач/година
Самостојно издание,

Годишник на
Факултет за
безбедност, Скопје,
2010
Факултет за
безбедност, Скопје,
2012

2

2.

Batić Dragana

3.

Батић Драгана

криминалистичка
психологија
Family as risk factor of
youth violence psycholocical approach

Стрес у полицијској
професији: фактори и
интервенције

2005
International scientific
conference of
proceedings of
international
significance, Academy
of criminalistics and
police studies,
Belgrade, 2011
Меѓународна
конференција,
Полициска Академија,
Тара, 2011
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