Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов
на
наставниот
предмет
VICTIMOLOGY
1.
2. Код
ФБКП 08
CRIMINALISTICS
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Faculty of Security-Skopje
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
First
5.
6.
7
8
9

Академска година / семестар

Third /V semester

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

6
Full Professor Oliver Bacanovich
Criminology

10

Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење

13
14

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

15
Други форми на активности
16.

17.

Acquisition of relevant scientific knowledge about impact of
the victim on crime suitable to be used for effective preventive
policy, discovering unknown offender and crime act, providing
evidence relating to the victims, victims's perception of the role
of police in preventing victimization, as well as providing
assistance and support to the victim.
The roots and development of Victimology, Term of victim,
Subject of Victimology. Aims and purposes of Victimology,
Victims’ rights, Law, Crime aspects of victims behaviuor, The
position of victims in criminal procedure, The term and types
of victimizations, Victim's predispositons, Relations between
victim and offender, Typology of victims and their importance,
Prevention of victimization, Victims of different types of
criminality, Assistance and support to victims after committed
crime, Police and victims of crime, Criminalistics victimology,
Victim and restorative justice
Frontal, ineraktive, case analysis, brainstorming, group work,
presentation of students on specific topics, visiting a police
station (rooms for interviewing victims).
150

15.1
15.2

16.1
16.2

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација : писмена и усна)

Предавања-теоретска настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
до 80 бодови
до 10 бодови

39 hours
13 hours

20 hours
78 hours

17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

до 10 бодови (предавања и вежби)
до 50 бода
5 (F)
од 51 со 60 бода
6 (E)
од 61 до 70 бода
7 (D)
од 71 до 80 бода
8 (C)
од 81 до 90 бода
9 (B)
над 90 бода
10 (A)

18

19.
20.
21

22.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

/

Јазик на кој се изведува
Macedonian
наставата
Метод на следење на квалитетот Internal evaluation from the students and from university
на наставата
evaluation
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Оливер Бачановиќ
Полицијата и жртвите
„2 август-С“, 1997
2.
Весна НиколиќУтицај жртве на појаву
„Светозар Марковиќ“
Ристановиќ (делови)
криминалитета
Београд, 1984
3.
Владимир Водинелиќ Криминалистичка
Безбедност и друштвена
виктимологија- ново
самозаштита, Београд,
учење у
бр. 1 и 3/ 1990
криминалистичкој
знаности (преведено на
македонски)
4.
Оливер Бачановиќ
Авторизирани
предавања (учебна
2011/2012)
5.
Генерално Собрание
Декларацијата за
на ОН со Резолуција
основните принципи на
бр. 40/34 од 29
правдата во врска со
ноември 1985
жртвите на кривични
дела и на злоупотреба на
власта
6.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Списание „Темида“
Виктимолошко друштво
(часопис о
Србије и „Прометеј“
виктимизацији, људским Београд
правима и роду),
Београд
2.
„Македонска ревија за
Здружение за кривично
казнено право и
право и криминологија
криминологија“
на Македонија
3.
„Безбедност“
Министерство за
внатрешни работи

