Прилог 3.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет Криминалистичка психопатологија

2.

Код

ФБКН 06

3.

Студиска програма

Криминалист

4.

Организатор
на студиска Факултет за безбедност-Скопје
програма (единица, односно
Катедра за кривично право и криминологија
институт, катедра, одел)

5.

Степен
циклус)

6.

Академска година / семестар

Втора година, трети семестар

7

Број на ЕКТС кредити

3

8

Наставник

Вон.проф. д-р Драгана Батиќ

9

Предуслови за запишување на Нема
предметот

10

(прв,

трет Прв циклус

Цели
на
предметната Студентите да научат да препознаваат отстапувања во
програма (компетенции)
психолошкото функционирање, да ги препознаваат
главните психолошки пореметувања, да ја разбираат
класификацијата на овие пореметувања, да овладеат со
терминологијата, да го разберат диференцијалнодијагностичкото
разликување
на
психичките
пореметувања , да овладеат со релевантните теории за
настанокот и развој на психичките пореметувања.
Содржина
програма

на

11

12

втор,

Методи на учење

предметната Нормално и патолошко: метално здравје и ментална болест;
Опис на на одредени психички пореметувања: неврозите,
психопатските
личности, шизофренијата, паранојата,
манично-депресивната психоза,
деменциите, душевната
заостанатост, алкохолизмот, наркоманијата, убиствата,
самоубиствата, сексуалните дисфункции и членувањето во
сектите.
Запознавање со функцијата и значењето на
психолошко и психијатриско вештачење во судскиот процес

Предавање и вежби, како и клиничка настава во
психијатриска установа

13

Вкупен расположив фонд на 2+1, 75
време

14

Распределба
расположивото време
Форми
на
активности

на 26 часа предавања и 13 часа вежби

наставните 15.1

15

Други форми на активности

Предавања-теоретска
настава

26 часови

15.2

Вежби
(лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

13 часови

16.1

Проектни задачи

6 часови

16.2

Самостојни задачи

30 часови

16.
Начин на оценување

17.

17.1.

Тестови

80 бодови

17.2.

Семинарска
работа/проект
(презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

10 бодови
10 бодови

Критериуми за оценување

до 50 бода

( бодови / оцена)
18

Од 51 до 60 бода

6(шест) (E)

Од 61 до 70 бода

7(седум) (D)

Од 71 до 80 бода

8(осум) (C)

Од 81 до 90 бода

9(девет) (B)

Од 91 до 100 бода

10(десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на Присуство за редовни студенти
завршен испит

20.

Јазик на
наставата

21

кој се

изведува Македонски

Метод
на
следење
квалитетот на наставата

на Внатрешна евалуација

Литература
22.
22.1.

Задолжителна литература

5(пет) (F)

Ред.бр.

Автори

Наслов

1.

Чадловски Ѓорѓи

Криминологија
психијатрија

2.

Vinger,
Hofman

Издавач/година
и СофијаБогданци,Скопје, 2006

22.2.
Vuds, Priracnik za zloupotreba Ars lamina 2010
na droga i alkohol

