Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Меѓународни односи со меѓународна полициска соработка
ФБОН 05
2. Код
3. Студиска програма
криминалист
Организатор на студиска
Факултет за безбедност
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
прв
5.
циклус)
Трета/ 6 семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

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

6
проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска

нема
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Содржина на предметната
програма

11

Цели на предметната програма се студентот
дасе стекне со следниве компетенции:
Да биде во можност (критички) да ги анализира
различните облици на однесување на државите и
другите меѓународни субјекти на меѓународен
план,
Да може да ги проучува основните тенденции на
меѓународниото делување и да ги согледа
перспективите на таквото делување (особено во
областа на безбедноста)
Да може да ја разбере улогата и одговорноста на
меѓународните полициски организации и други
договори на полициска соработка, и да учествува
во работата на истите

Настанок и развој на науката за меѓународни односи,
Пристапи на проучување на меѓународните односи,
Теории на меѓународните односи, Исориски контект:
еволуција на меѓународната историја 1900-45/1945-90/
крајот на студената војна, Фактори и субјекти на
меѓународните односи, Меѓународна заедница, Дејноста
на државите во меѓународните односи: надворешна
политика, бебедност-национлна, меѓународна, сојузи на
држави –НАТО, ЕУ, Начини и средства на општење во
меѓународните односи: дипломатија, пропаганда,
економски инструменти, воени инструменти- војна
граѓанска војна, тероризам, Типови на меѓунардодни
односи- рамнотежа на сила, студена војна, мирољубива
активна коегзистенција, Новиот светски поредокодржување на мирот и безбедноста и улогата на ООН.
Историски развој на МПС, Принципи форми и методи на
МПС, Улогата на меѓународните документи во создавање
стандарди за МПС, Специјални услови кои ја олеснуваат
МПС, Пречки за поголема МПС, Интеркултурални аспекти
на полициската соработка, Меѓународни организации и
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договори за МПС: Интерпол, Група Треви, Шенгенски
договор, Европол, Европски полициски колеџ, Евроџаст,
Фронтекс, Конвенција за регионална полициска соработка
на земјите на ЈИ Европа (2006), СЕКИ, СТО, Регионален
совет за соработка и др. регионални иницијативи,
Перспективите на МПС.

12
13
14

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

15

16.1

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

16.2

Самостојни задачи

15.1
15.2

Други форми на активности
16.

17.

Настава, вежби, консултации,презентации,
семинарски, колоквиуми, самостојно учење
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)

20.
21

42
часови
50
часови
80
10

бодови
бодови

бодови
5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)
8(осум) (C)
9(девет) (B)
10(десет) (A)

10
до 50 бода
Од 51 до 61 бода
Од 61 до 71 бода
Од 71 до 81 бода
Од 81 до 91 бода
Од 91 до 100 бода

18

19.

45
часови
13
часови

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

македонски
Евалуација –анкетирање на студентите

Литература

22.1.
22.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Пол Р.Виоти&Марк
В. Каупи
Radovan Vukadinovic,
2.

Наслов
Меѓунродни односи и
Светска политика

Издавач/година

Megjunarodni politicki
odnosi

Zagreb, 2004
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22.2.

3.

Џон Бејли и Стив
Смит

Глобализација на
светската политика
Вовед во меѓународни
односи

4.

Владо Камбовски

Правда и внатрешни
работи на Европската
унија,

Правен факултет,
Скопје и “2-ри август С”
Штип, 2005

5.

Снежана
НикодиновскаСтефановска

Меѓунардни односи и
меѓународна
полициска соработка

(интерна скрипта во
подготовка за
учебник/учебно
помагало) 2014

Наслов
Поим за глобална
безбедност

Издавач/година
Табернакул, Скопје,
2009

6.
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Питер Хју
2.

Habenton B.,Thomas

Policing Europe,
Cooperation, Conflict
Control

M St.Martin’s Press, New
York, 1995

3.

Чарлс В.Кегли Јр.&
Јуџин Р.Виткоф

Светска политика,
тренд и
трансформација

Желнид, Београд,
2006

3

