Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Безбедност во приватен сектор
2. Код
ФБПС01
3. Студиска програма
Криминалист
Организатор на студиска
4. програма (единица, односно
Факултет за безбедност-Скопје
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
5.
циклус)
четврта година / седми семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

10

11

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

Цели на предметната
програма (компетенции)

Содржина на предметната
програма
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Доц. д-р Саше Герасимоски
Систем на приватна безбедност
- Продлабочено проучување на начинот,
организацијата и функционирањето на дејноста
обезбедување на лица и имот (агенциите за
обезбедување на лица и имот и обезбедување за
сопствени потреби) во Република Македонија и во
светот
- Продлабочено проучување на начинот,
организацијата и функционирањето на приватните
детективи и детективски агенции во Република
Македонија и во светот
- Стекнување на продлабочени сознанија за моделите
на односи помеѓу приватниот безбедносен потсистем
и останатите сегменти на безбедносниот систем
- Поим, дефинирање и функција на субјектите од
дејноста обезбедување на лица и имот
- Организација и функционирање на на субјектите од
дејноста обезбедување на лица и имот
- Компаративна анализа на организацијата и
функционирањето на на субјектите од дејноста
обезбедување на лица и имот во Република
Македонија и во светот
- Поим, дефинирање и функција на субјектите од
приватната детективска дејност
- Организација и функционирање на на субјектите од
приватната детективска дејност
- Компаративна анализа на организацијата и
функционирањето на на субјектите од приватната
детективска дејност во Република Македонија и во
светот
- Модели на односи помеѓу приватниот безбедносен
потсистем и останатите сегменти на безбедносниот
систем (индиферентност, судир, компетиција,
партнерство)
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Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности
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16.

17.

Други форми на активности

- Приватните безбедносни субјекти во функција на
превенција на криминалот
- Социо-психилошки акспекти во работењето на
субјектите од приватната безбедност
- Етиката и моралното однесување во работењето на
субјектите од приватната безбедност
Аналитичко-синтетички, дескриптивен и
експликативен
3+2=5 часа неделно
45+30=75 часа семестрално
2 часа предавања; 1 час вежби неделно
45 часа предавања; 30 часа вежби неделно
15.1
Предавања-теоретска
45
часови
настава
15.2
Вежби (лабараториски,
10
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16.1
Проектни задачи
часови
16.2
Самостојни задачи
20
часови

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

бодови

10

бодови

10
до 50 бода
Од 51 до 60 бода
Од 61 до 70 бода
Од 71 до 80 бода
Од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода
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19.

80

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

Услов за потпис и полагање на Редовно следење настава
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

Македонски
Испрашување по случаен избор; поставување
прашања од студенти на студенти после извршена
презентација; работа во групи и споредба на
успешноста на работата помеѓу групите
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