Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 4
2. Код
ФБОН 08
3. Студиска програма
Криминалист
Организатор на студиска
Факултет за безбедност - Скопје
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв степен
5.
циклус)
Академска година / семестар
6.
IV семестар
7 Број на ЕКТС кредити
2
8 Наставник
доц. д-р Весна Трајковска
Предуслови за запишување на Положен испит по англиски јазик 3
9
предметот
Цели на предметната
Надградба на претходно стекнатите знаења по
програма (компетенции)
англиски јазик со содржини од областа на
безбедноста.
Развивање на четирите јазични вештини (зборување,
читање, пишување и слушање) преку текстови и
вежби на теми од областа на безбедноста.
10
Продлабочување на знаењата од граматиката преку
обработка на текстови и вежби на теми поврзани со
идната професија на студентите.
Развивање на јазичните функции и оспособување на
студентите за употреба на јазикот во различни
контексти важни за струката.
Содржина на предметната
програма

11

Лекција 5- „Трговија со луѓе“
 Жртви на трговијата со луѓе
 Злоупотреба на деца
 Индиректен говор
 Придавки
Лекција 6- „Тероризам“
 Карактеристики на кривичното дело тероризам
 Реченици за изразување цел, намера и контраст
 Биотероризам
 Зависни односни реченици
 Службено писмо
Лекција 7- „Економски криминал“
 Видови економски криминал
 Идиоми
 Мафија
 Компјутерски криминал
 Пасивни реченици
Лекција 4- „Криминалот во медиумите “
 Видови медиуми
 Идно трајно време

 Иден перфект
 Зборообразување со суфиксација
 Вештини на убедување

 Анализа на терминологија од областа на
безбедноста во англискиот и во македонскиот
јазик

12
13
14

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

15

16.

15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

Начин на оценување: писмено и усно
17.1. Тестови
17.

17.2.
17.3.

Превод на стручен текст/
Пишување есеј
Активност и учество

21

/ часови
/ часови

80 бода (два колоквиумски теста по 80 бода /
2 или завршен испит од 80 бода)
10 бода (3 присуство на предавања, 2
активност на предавања, 2 присуство на
вежби, 3 активност на вежби)
до 50 бода
5(пет) (F)
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)

18

20.

2 часа
неделно
1 час
неделно

10 бода

Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

19.

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

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

Англиски јазик

Литература

22.1.
22.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Trajkova Zorica,
Trajkovska Vesna

Наслов
“Protect 2”- English for
law enforcement

Издавач/година
Факултет за
безбедност, Скопје,

2.

22.2.

Роберт Фишер,
Едвард
Хелибозек,Гион
Грин

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
M. Mc Carthy and F. O’Dell
1.
2.
3.

R. Murphy

„Вовед во
безбедноста“

2012
АРС Ламина ДОО,
Скопје, 2013

Наслов

Издавач/година

English Vocabulary in Use

Cambridge University Press,2001

English Grammar in Use

Cambridge University Press,2004

