Прилог 3.
Предметна програма од прв циклус на студии
Наслов
на
наставниот
предмет
ПЕНОЛОГИЈА
1.
2. Код
ФБКП 06
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

Четврта / 7 семестар

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

6
ПРОФ. Д-Р ОЛИВЕР БАЧАНОВИЌ
Положен предметот КРИВИЧНО ПРАВО

10

Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење

13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на расположивото
време

Запознавање на студентите со историјата на пенолошката
мисла и практика, нејзиното место во правниот систем на
државата, видовите на општествена реакција на екцесните
поведенија и на криминалните однесувања на поединци,
оправданоста и целите на санкциите, изрекување и
извршување на казната лишување од слобода,
затвореничко општество, правата на лицата лишени од
слобода, постпенална помош.
Поим и предмет на пенологијата, Општествена реакција на
негативните поведенија , Теории за оправданост на казните
(идеалистичка и метафизичка теорија, теорија на
општествен договор, правна и социoлошка теорија),
Теории за целите на казната (апсолутна, релативна и
мешовита теорија), Појава и развој на казната лишување
од слобода, Историски развиток на извршување на казната
лишување од слобода (систем на заедничко издржување на
казната, ќелиски систем, прогресивен систем на
издржување на казната затвор), Видови на казненoпоправни установи, внатрешна структура и организација ,
Извршување на казната лишување од слобода во
современиот свет (проучување на личноста на осуденото
лице, класификација, индивидуална работа, едукација),
Права и должности на осудените лица, привилегии,
дисциплинска одговорност,Условен отпуст и постепенална
помош, Извршување на: споредни казни и на мерки на
безбедност, на алтернативни мерки, на санкции спрема
малолетници, Ресторативна правда и пенолош. систем.
Фронтален, интерактивно, анализа на случај, бура на идеи,
групна работа, излагање на студенти на одредени теми,
посета на КПУ.
150

Форми на наставните активности

15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

15

16.

17.

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)

18

19.
20.
21

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

26 часови
13 часови
20 часови
78 часови

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)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на квалитетот Евалуација од страна на студентите и од Универзитетот
на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Оливер Бачановиќ
Предавања во учебната
2014/15
2.
Закон за извршување на (Службен весник на РМ,
санкциите
бр.2/2006 и 57/2010)
3.
Мајк Мегваер, Род
Нампрес, 2010
Оксфордски прирачник
Морган и Роберт
за криминологија
Рајнер

22.

22.2.

4.

Љупчо Арнаудовски
Александра Груевска

Пенологија- прв и втор
дел

5.

Љупчо Арнаудовски
Виолета Чачева

Затвореничко општество

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.

Наслов
Подзаконски акти од

Правен факултет,
„Јустинијан Први“
Скопје, 2013
Институт за
социолошки и
политичко правни
истражувања, Скопје
2000

Издавач/година

областа на извршување
на санкциите
2.

3.

Европски затворски
правила;
Стандардни минимални
правила за постапување
со затвореници

Institut za
sociolo{ki i
politi~ko-pravni
istra`uvawa, Skopje,
2007

