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Доц. д-р Никола Дујовски
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Содржина
програма

11

на

Стекнување на осовни и напредни знаења за
интегрираното гранично управување и соработката што ја
остваруваат надлежните органи, студентите ќе бидат
способни да ги набројат институциите вклучени во
процесот на интегрирано гранично управување, ќе ги
дефинираат најкарактеристичките мерки и активности кои
ги преземаат државните органи и агенции во
остварувањето на ИГУ, ќе ги разберат програмите и
активностите на европските агенции и тела за ИГУ и со
дополнителна надградба ќе применуваат дел од таквите
активности во понатамошната работа.
предметната
1. Развој на интегрираното гранично управување;
- Потекло, цели и методи на работа;
2. Современ концепт на интегрирано гранично
управување
3. Агенции во системот на интегрирано гранично
управување:
- Национална комисија за ИГУ
- Министерство за внатрешни работи
- Министерство за финансии – Царинска управа
- Министерство за земјоделство, шумарство и
водостопанство
- Министерство за здравство
- Министерство за надворешни работи
- Министерство за транспорт
- Министерство за локална самоуправа
- Министерство за животна средина и локална
самоуправа
- Министерство за одбрана
- Дирекција за радијациона сигурност
- Државен завод за статистика
- Секретаријат за европски прашања
- Национален координативен центар за гранично
управување
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Методи на учење

4. Три столба на интегрирано гранично управување:
- Соработка помеѓу службите
- Меѓуагенциска соработка
- Меѓународна соработка
- Соработка со други служби
5. Развој на стратегии за интегрирано гранично
управување
6. Европска агенција за контрола на надворешните
граници - FRONTEX
7. Останати агенции за поддршка на интегрираното
гранично управување
Работа во групи, практични презентации, наплив на идеи,
самостојна работа, интеракција
на 150 часа

Вкупен расположив фонд
време
Распределба на расположивото 45 часа предавања
време
30 часа вежби
Форми на наставните активности 15.1
Предавања-теоретска настава
15.2
Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,
тимса работа
Други форми на активности
16.1
Проекни задачи
16.2
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)

80
10

39
26

часови
часови

10
75

часови
часови
бодови

бодови

10
бодови
до 50 бода
5(пет) (F)
Од 51 до 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)
Од 91 до 100 бода
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Присуство и активност на предавање и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува Македонски
наставата
Метод на следење на квалитетот Евалвација и самоевалвација
на наставата
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