Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов
на
наставниот
предмет
Криминалистичка техника
1.
2. Код
ФБКН 04
Криминалист
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за безбедност – Скопје
Универзитет Св.Климент Охридски – Битола
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
5.
6.
7
8
9

Академска година / семестар

2011/2012 четврти семестар

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

6
Доц.д-р Слободан Оклевски

10

Содржина на предметната
програма

11

12
13
14

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

15
Други форми на активности
16.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект

Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување
на потребни знаења за криминалистичка регистрација и
идентификација на осомничени лица. Демонстрирање на
способност за истрага на место на настанот и детекција,
обезбедување и толкување на материјалните траги и докази.
Покажување знаење и разбирање во насока на примена на
современи методи при трасеолошките експертизи и
вештачења.
Содржина на предметната програма: Поим и предмет на
криминалистичката техника, современи методи на
криминалистичката техника, криминалистичка регистрација
и идентификација на осомничени лица и неидентификувани
мртви тела, основи на истрага на местото на настанот и
реконструкција, поим за траги и поделба на трагите според
природата, потеклото и големината, детекција и
обезбедување на материјалните траги и докази, фиксирање
на местото на настанот со скицирање, видео и
фотографирање. Прелиминарни анализи и вештачења на
биолошките траги, траги од папиларни линии, траги од
хемиско потекло, механоскопски и балистички траги.
Предавања, аудиториски и лабораториски вежби, самостојно
учење.
39 часа предавања, 52 часа вежби, 59 часа самостојно учење.

15.1
15.2

16.1
16.2

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

39 часови
52 часови
10 часови
49 часови

80 бодови
бодови

(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)
18

19.
20.
21

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

до 50 бода
Од 51 до 61 бода
Од 62 до 71 бода
Од 72 до 81 бода
Од 82 до 91 бода
Од 92 до 100 бода
Редовните – минимум бодови од редовност
Вонредни – нема услов

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

Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на квалитетот Студентска анкета
на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Ричард Сиферсин.
Криминалистика вовед

2.

Е.Р.В.Џексон &
Џ.М.Џексон
С.Х.Џејмс
& Џ.Џ.Норби.

22.

22.2.

3.
4.
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
2.
3.

во форензика;
(одбрани поглавја)
Наука за форензика;
(одбрани поглавја)
Форензика вовед во
научни и истражни
техники; (одбрани
поглавја)

Наслов

Издавач/година

