Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Методика на истражување општ криминалитет
2. Код
ФБКН 07
3. Студиска програма
Дипломиран криминалист
Организатор на студиска
Факултет за безбедност Скопје
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
прв
5.
циклус)
Втора / 4 семестар
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

6
Доц. д-р Љупчо Тодоровски
Вон. проф. д- р Светлана Николоска
Вовед во криминалистика, Криминалистичка тактика
1 и Криминалистичка тактика 2
Стекнување со знаења за појавните форми и облици
на општ или класичен криминалитет, начини, методи,
мерки и дејствија на откривање, расветлување и
докажување на кривичните дела и идентификација на
сторителите на општ криминалитет.
1. Запознавање на студентите со наставната
програма
и
поим
и
предмет
на
криминалистичката
методика,
историски
развој на методите за истражување на
криминалитетот.
2. Истражување на имотен криминалитет, поим и
појавни облици на кражби,
3. Истражување на тешки кражби
4. Истражување на разбојништво и разбојничка
кражба,
5. Истражување на затајувања, послужување,
оштетување туѓи предмети и права, измами,
одземање на моторни возила.
6. Истражување на кривични дела со елементи на
насилство – рекетарство, изнуда, уцена,
лихварство.
7. Истражување на крвни деликти, убиства,
самоубиства, тешки телесни повреди и сл.
8. Истражување на криминални поведенија со
елементи на непочитување на правата и
слободите на човекот
и
граѓанинот,
грабнување, мачење и друго сурово, нечовечно

Методи на учење
12

13

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време

14

Форми на наставните
активности
15

17.

18

52 часа предавања
26 часа вежби
42 часа самостојно учење
10 часа истражувачки проекти
20 часа семинарска или есеј

16.1

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проекни задачи

16.2

Самостојни задачи

15.1
15.2

Други форми на активности
16.

или понижувачко постапување и казнување,
загрозување на сигурноста, клевета, навреда.
9. Истражување на сексуален криминалитет,
силување, полов напад врз дете и сл.
10. Истражување на семејното насилство
11. Истражување на криминалитетот со елементи
на загрозување на културното наследство
12. Истражување на недозволена трговија со дрога
12.1.
Видови дроги
12.2.
Понова историја на дрогата
12.3.
Состојби со дрогата во светот
12.4.
Нарко криминал и нарко мафија
12.5.
Криминалистичко
истражување на
недозволената трговија со дрога
13. Истражување на фалсификати на исправи и на
Интерактивна настава, учество на студентите во
истражувачки проекти, самостојно учење,
подготвување на семинарски, есеј, практична работа
сл.
150 часа

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)

52
часови
26
часови
10
часови
62
часови
80

бодови

10 бодови
10
Од 0 до 50 бода
Од 51 до 61 бод
Од 61 до 70 бода

бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)

19.
20.
21

Од 71 до 80 бода
Од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода
Услов за потпис и полагање на Посетување на настава и вежби
завршен испит
Семинарска работа или есеј
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

македонски
Интерактивност наставник / студенти
Евалуација
Изработка на самостојни задачи

Литература

22.1.

22.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Ангелески Методија Криминалистичка
методика
2.
Водинелиќ
Криминалистичка
Владимир
и методика - скрипта
Алексиќ Жика
3.
Тодоровски Љупчо
Нарко криминал и
наркомафија
3.
Група автори
Збирка на трудови –
Заштита на
културното наследство
во РМ
4.
Ендрју Р. В. Џексон Наука за форензиката
и Џули М. Џексон
5.
Стјуарт Х. Џејмс и
Форензика
Џон. Џ. Норби
6.
7.

22.2.

К.В.Брус, С.Р.Хик
& Џ.П.Купер

Рејчел Боба

8.

Карим Х.Велани &
Џоел Нахун

9.

Ричард Сеиферсин

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Petrović Andra
2.

Žerjav Ciril

Истражување на
криминалистичка
анализа

Криминалистичко
истражување
Применета
криминалистичка
анализа
Криминалистика вовед
во форензика

Наслов
Kriminalistička
metodika
Kriminalistika

Издавач/година
Скопје, 2008
ЦОК БОС, Скопје,
1988
Скопје, 2014
Факултет за
безбедност, Скопје,
2010
Нампрес, Скопје, 2009
Табернакул, 2009
Превод на Влада на
РМ
Нампрес, 2010
Нампрес, 2010
Превод од Влада на
РМ

Издавач/година
Viša škola unutrašnjih
poslova, Beograd, 1978
RSVR SR Hrvatska,

3.

Водинелиќ
Владимир

Криминалистика 1 и 2
Откривање и
докажување

4.

Nikoloska Svetlana

Kriminalističke
karakteristike
maloletničkog
nasilničkog imovinskog
kriminaliteta u
Republici Makedoniji

Zagreb, 1988
Факултет за
безбедност и
општествена
самозаштита, Скопје,
1985
Zbornik
radova
Međunarodne
naučnostručne
konferencije,
Banja
Luka, 2013

