Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет ПОЛИЦИЈА И ЈАВНОСТ
2. Код
ФБПН 07
3. Студиска програма
Криминалист
Организатор на студиска
Факултет за безбедност
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
5.
циклус)
IV/VII
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

6
Вонреден проф. д-р Фросина Ташевска-Ременски
/
Целта на предметната програма е студентите да
стекнат знаења за функцијата и значењето на
цивилното општество (јавноста) во релација со
полицијата како општествена институција и орган на
државната управа; Да се запознаат со предизвиците и
важноста на остварените комуникации и
воспоставени односи на соработка и доверба помеѓу
полицијата и: граѓаните, општествените, социјалните,
етничките и маргинализираните групи, граѓанските
здруженија, интересовните групи и политичките
партии, синдикалните организации, професионалните
комори, приватните агенции за обезбедување и
заштита, образовните институции, медиумите и др.
Предметната програма има за цел на студентите да им
понуди теориски (социолошки) и емпириски
сознанија за споменатите релации.
Поимот јавност и видови јавност; Настанок и
историјат на јавноста; Формирање на јавното
мислење; Општ осврт на односите на управата и
јавноста во современиот свет; Компаративен приказ
на односите на управата со јавноста; Промените и
развојот на односот полиција и јавност; Општественополитичката рамка на односот полиција и јавност;
Фактори кои влијаат на варијабилноста на
полициската функција; Значењето и компонентите на
односот на полицијата и граѓаните; Начини за
подобрување на односот помеѓу полицијата и
граѓаните; Однесувањето на полицијата кон граѓаните
и нивните права; Очекувањата на граѓаните од
улогата на полицијата; Превенција на
криминалитетот-обврска на граѓаните и полицијата;
Конфликти помеѓу полицијата и граѓаните;
Односот на полицијата и поединечни социјални

1

12
13
14

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

15

16.

17.

18

19.
20.
21

групи; Меѓуетничките односи и полицискиот систем;
Општи причини од важност за односите на
полицијата и политиката; Рамките на политичката
неутралност на полицијата; Облици на влијание на
полицијата на политичките процеси; Медиумите како
творци на ставот за полицијата; Појавни облици и
причини за потешкотии во односите на полицијата и
медиумите; Мерки за унапредување на односите на
полицијата и медиумите; Проблеми во изборот на
стратегии за обезбедување одговорност на
полицијата; Надворешни неформални средства за
контрола на полицијата;
Предавања, вежби, практика, самостојно учење,
учество во истражувачки проекти и др.
45
30 часа предавања; 15 часа вежби
15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

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

19 часови
2 часови
4 часови
80 бодови
10 бодови

до 41
51 до 60 бода
61 до 70 бода
71 до 80 бода
81 до 90 бода
91 до 100 бода
Услов за потпис и полагање на Дозволени 3 отсуства од предавања;
завршен испит
Дозволени 2 отсуства од вежби;
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

30 часови

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

Македонски
Евалуација

Литература

22.

22.1.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Тулези Јосип

Наслов
ПОЛИЦИЈА И

Издавач/година
МУП Република
2

22.2.

ЈАВНОСТ
НАУКА О
ПОЛИЦИЈИ

Хрватска, 2000;
Полициска академија,
Београд, 1997;
Министерство за
образование и наука,
Превод на книги,
28./8828;
Филозофски факултет,
Аутопринт, 2008;

2.

Милосављевић
Богољуб

3.

Бери М.Бејкер

ДА СЕ БИДЕ
ПОЛИЦАЕЦ

4.

Бакрески, Оливер

КОНТРОЛА НА
БЕЗБЕДНОСНИОТ
СЕКТОР

5.
6.
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Стојановски Трпе

2.

Кешетовић
Желимир

3.

Jones, R., Gareth,
George, M.,

Наслов
ПОЛИЦИЈАТА ВО
ДЕМОКРАТСКОТО
ОПШТЕСТВО
ОДНОСИ
ПОЛИЦИЈЕ СА
ЈАНОШЋУ
CONTEMPORARY
MANAGEMENT

Издавач/година
„2 Август“-Штип,
1997;
Виша школа
унутрашњих послова,
београд, 2000;
Jennifer, , McGrawHill/Irwin New York,
10020, 2008;
3./8795 (проект 500
книги-превод)
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