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

forth / 7 semester

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

6
Full Professor Oliver Bacanovich
Penal law

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
16.

Други форми на активности

Introducing students with the history of penal thought and
practice, the place of the penology in the legal system of the
country, types of social reaction to criminal behavior of
individuals, justification and objectives of the sanctions, the
imposition and execution of sentence detention, prisoners
society, rights of persons deprived of liberty, postpenalna help.
Definition and scope of Penology, Social reaction to negative
behavior, theories of justification of sentences (idealistic and
metaphysical theory of social contract theory, legal theory and
social theory), Theories for the purposes of sentences
(absolute, relative and mixed theory), Occurrence and
development of sentence detention, Historical development of
execution of sentence detention (system common serving a
sentence, cell system and progressive system), Types of
correctional facilities, internal structure and organization of
execution of sentence of imprisonment in modern world (the
studing the personality of the convicted person, classification,
individual work, education), Rights and duties of the inmates,
privileges, disciplinary responsibility, probation and postepenal
help Executing of: additional sanctions and safety measures,
alternative measures, sanctions for minors, Restorative Justice
and penal system.
Frontal, interactive, case analysis, brainstorming, group work,
presentation of students on specific topics, visiting correction
facility
150

15.1
15.2

16.1

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

26 hours
13 hours

20 hours

16.2

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

22.

Самостојни задачи

78 hours

до 80 бодови
До 10 бодови
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)

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
Предавања во учебната
2011/12
2.
Иванчо Стојанов
Предавања
3.
Љупчо Арнаудовски
Коментар на Законот за
Правен факултет,
Александра Груевска извршување на
Скопје, 2011
кривични санкции
4.
Љупчо Арнаудовски
Затвореничко општество Институт за
Виолета Чачева
социолошки и
политичко правни
истражувања, Скопје
2000
5.
6.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Подзаконски акти од
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

