Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Еколошка криминалистика
2. Код
БФК116
3. Студиска програма
Безбедност и финансиска контрола
Организатор на студиска
Факултет за безбедност
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
прв
5.
циклус)
Прва / 2
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

12
13
14

15

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

6 (шест)
Доц д-р Марина Малиш Саздовска
Основната цел на предметот е студентите да се
стекнат со основни и напредни знаења за методиката
на истражување на еколошкиот криминалитет
(националното законодавство, кривичните дела),
нагледните средства, постапувањето на надлежните
државни органи и друго. Една од целите е и
запознавање со криминогените фактори на овој вид на
криминалитет и запознавање со превентивната
дејност.
Предметната програма е поделена на осум целини, и
тоа: Општи согледувања за екологијата и еколошкиот
криминалитет, Кривично правен аспект на
еколошкиот криминалитет, Криминолошки аспект,
поврзаноста помеѓу еколошкиот и економскиот
криминалитет, поврзаноста со организираниот
криминал, а се разработуваат и основните субјекти во
спречувањето на еколошкиот криминалитет, како и
методиката на откривање, разјаснување и докажување
на еколошкиот криминалитет и криминалната
политика која се однесувaна еколошкиот
криминалитет.
Предавање, вежви, проекти
150 часа

15.1
15.2

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

39

часови

26

часови

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

Други форми на активности

16.1
16.2

тимса работа
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)

15
70

часови
часови
бодови
бодови

бодови
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)
Услов за потпис и полагање на Присуство и активност на предавање и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на
евалвација од страна на студентите и самоевалвација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Марина
Еколошка
Факултет за
М.Саздовска
криминалистика
безбедност 2008
2.
Марина Ма.
Прирачник за истраги Ван Гог, 2013
Саздовска
на еколошки ркивични
дела
3.
4.
5.
6.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Piter Karlou
Прирачник за

процена и
менаџмент на
ризиците на
животната средина
2.
3.

