Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов
на
наставниот
предмет
ВИКТИМОЛОГИЈА
1.
2. Код
ФБКП 08
КРИМИНАЛИСТИКА
3. Студиска програма
Организатор на студиска
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
ПРВ
5.
6.
7
8
9

Академска година / семестар

трета/V семестар

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

6
ПРОФ. Д-Р ОЛИВЕР БАЧАНОВИЌ
Положен предметот КРИМИНОЛОГИЈА

10

Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење

13
14

15

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

Стекнување на научно релевантни созанија за влијанието
на на жртвата ка кривичното дело на појавата на
криминалитетот погодни да бидат искористени на планот
на ефикасна превентивна политика, откривање на непознат
сторител и дело, обезбедување на докази поврзани со
жртвата, осознавање на улогата на полицијата во
спречувањето на виктимизација и виктимизирањето, како
и во давањето на помош и подршка на жртвата.
Nastanok i razvoj na viktimologijata; Poim na
`rtvata; Poim i predmet na viktimologijata; Celi i
zada~i na viktimologijata; Pravata na `rtvata;
Krivi~nopravni aspekti na odnesuvaweto na `rtvata;
Polo`bata na `rtvata vo KP; Poim i vidovi na
viktimizacija; Viktimogeni predispozicii Odnos
delinkvent-`rtva; Pridonesuva~ko odnesuvawe na
`rtvata; Tipologii na `rtvite i nivnoto zna~ewe;
Viktimoprofilaksa; @rtvi na oddelni vidovi na
kriminalitet; Pomo{ i poddr{ka na `rtvata po
izvr{enoto krivi~no delo; Policijata i `rtvata na
kriminalitetot; Kriminalisti~ka viktimologija;
Жртвата и ресторативната правда
Фронтален, инерактивно, анализа на случај, бура на идеи,
групна работа, излагање на студенти на одредени теми,
посета на полициска станица (просторија за разговор со
жртви).
150

15.1
15.2

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

39 часови
13 часови

Други форми на активности
16.

17.

16.1
16.2

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)

до 80 бодови
до 10 бодови
до 10 бодови (предавања и вежби)
до 50 бода
5(пет) (F)
од 51 со 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)
над 90 бода
10(десет) (A)

18

19.
20.
21

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20 часови
78 часови

нема

Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на квалитетот Интерна евалуација од страна на студентите и евалуација
на наставата
од Универзитетот
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.
Мајк Мегваер, Род
Нампрес, 2010
Оксфордски прирачник
Морган и Роберт
за криминологија
Рајнер
4.

Владимир Водинелиќ

5.

Оливер Бачановиќ

6.

Генерално Собрание
на ОН со Резолуција
бр. 40/34 од 29
ноември 1985

22.

22.2.

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори

Криминалистичка
виктимологија- ново
учење у
криминалистичкој
знаности (преведено на
македонски)
Авторизирани
предавања (учебна
2014/2015)
Декларацијата за
основните принципи на
правдата во врска со
жртвите на кривични
дела и на злоупотреба на
власта

Безбедност и друштвена
самозаштита, Београд,
бр. 1 и 3/ 1990

Наслов

Издавач/година

1.

2.

3.

Списание „Темида“
(часопис о
виктимизацији, људским
правима и роду),
Београд
„Македонска ревија за
казнено право и
криминологија“
„Безбедност“

Виктимолошко друштво
Србије и „Прометеј“
Београд
Здружение за кривично
право и криминологија
на Македонија
Министерство за
внатрешни работи

