Прилог 3.
Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Социјална патологија
2. Код
ФБКП 09
3. Студиска програма
Криминалист
Организатор на студиска
4. програма (единица, односно
Факултет за безбедност-Скопје
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
5.
циклус)
втора година / трет семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

10

Цели на предметната
програма (компетенции)

11

Содржина на предметната
програма

12
13
14

15

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

3
Доц. д-р Саше Герасимоски
Нема
- Запознавање со основите на социјалната патологија,
социопатолошките однесувања и општествената
реакција
- Усвојување на потребните знаења за успешно
препознавање и делување во превенирањето на
социопатолошките појави
- Совладување на научните сознанија од областа на
социопатологијата во функција на создавање поволна
безбедносна состојба, изградба на стабилен
безбедносен систем и водење успешна социјална
политика како дел од безбедносната политика
- Социјалната патологија како научна дисциплина
- Теории за објаснување на социопатолошките појави
- Вагабондажата, алкохолизмот, проституцијата,
наркоманијата и самоубиствата како социопатолошки
појави
- Малолетничката деликвенција и социопатолошките
појави
- Ендогени, егзогени и виктимогени фактори за
социопатолошко однесување
- Превенција на социопатолошките појави
- Правен и општествен третман на малолетниците
Аналитичко-синтетички, дескриптивен и
експликативен
2+1=3 часа неделно
30+15=45 часа семестрално
3x25=75 часа вкупен расположлив фонд на време
2 часа предавања; 1 час вежби неделно
30 часа предавања; 15 часа вежби неделно
15.1
Предавања-теоретска
30
часови
настава
15.2
Вежби (лабараториски,
15
часови
аудиториски), семинари,
1

16.

17.

Други форми на активности

16.1
16.2

тимска 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)

20.

21

часови
часови

80

бодови

10

бодови

10
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.

30

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

Македонски
Испрашување по случаен избор; поставување
прашања од студенти на студенти после извршена
презентација; работа во групи и споредба на
успешноста на работата помеѓу групите

Литература

22.1.

22.

22.2.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Јордан Спасески,
1.
Пере Алимоски,
Оливер Бачановиќ
2.
Мајк Мегваер, Род
Морган, Роберт
Рајнер
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Нелко Стојановски,
Зоран Сулејманов
2.

3.

Наслов
Педагошка
социопатологија

Издавач/година
Педагошки факултетБитола / 2009

Оксфордски
прирачник за
криминологија

Нампрес / Скопје /
2010

Наслов
Социјална патологија

Издавач/година
Филозофски
факултет-Скопје /
2005
ИСППИ / 1983

Љупчо Арнаудовски Предавања по
социјална патологија
Jelena ŠpadijerDžinić

Socijalna patologija

Zavod za udžbenike i
nastavna sredstvaBeograd / 1988

2

