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д-р Никола Дујовски

10

Содржина
програма

11

на

Стекнување на осовни и напредни знаења за соработката
во областа правда и внатрешни работи на Европската
унија, студентите ќе бидат способни да ги набројат
политиките од оваа област, ќе ги дефинираат
најкарактеристичките мерки и активности кои ги
преземаат државните органи и агенции, ќе ги знаат
надлежните институции кои имаат овластувања во делот
на ПВР на ЕУ и со дополнителна надградба ќе
применуваат дел од таквите политики во понатамошната
работа.
предметната
1. Развој на соработката во областа ПВР на ЕУ;
- Потекло, цели и методи на соработка;
2. Миграции
3. Азил
4. Политика на визи
5. Судска соработка во граѓанската и кривичната
материја;
6. Полициска
соработка
и
борба
против
организираниот криминал;
7. Борба против тероризмот;
8. Борба против злоупотребата на дрога;
9. Царинска соработка
10. Фалсификување на еврото
11. Генерален директорат за правда
- Фундаментални права
- Европско државјанство и слободно движење
- Граѓанска правда
- Заштита на потрошувачите;
- Облигациони односи
- Криминална правда
- Заштита на податоци
- Полова рамноправност
- Справување со дискриминацијата
- Политика за контрола на дрога
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15

Методи на учење

Вкупен расположив фонд
време
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности 15.1
15.2
Други форми на активности

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

- Односи со трети земји
12. Генерален директорат за внатрешни работи
- Европска стратегија за внатрешна безбедност
- Меѓународни односи во рамки на внатрешните
работи
- Европски агенции во рамки на внатрешните
работи
13. Реформи и европеизација на македонскиот систем
на правда и внатрешни работи
Работа во групи, практични презентации, наплив на идеи,
самостојна работа, интеракција
на 150 часа

16.1
16.2

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)

Предавања-теоретска настава
Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,
тимса работа
Проекни задачи
Самостојни задачи
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
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Камбовски, Владимир Правда и внатрешни Скопје: Култура
работи на ЕУ
2005 година
2.
Друзен Жерар
Право на Европската
унија
и
заеднички
политики

3.

22.2.

Дурусе, Морис

4.
5.
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Дујовски, Никола
2.

Хакнер,
други

Томас

3.

Европска комисија

4.

Cini, Michele

5.

Stteter, Stephan

6.

Бејл, Тим

Европската унија во XXI
век – институции и
економија

Наслов
Шенген и потоа

Издавач/година
Кочани: УНИ-Конзум,
2009
и Меѓународна
правна Скопје:
Табернакул,
помош во кривичната 2009
материја. Упатство за
практиката
Слобода, безбедност и Луксембург:
правда за сите. Правда и Канцеларија
за
внатрешни работи во службени изданија на
Европската Унија
Европските заедници,
2004
European Union politics.
Oxford:
Oxford
University Press, 2003
EU Foreign and Interior London: Routledge, 2007;
Policies
Европски
политики.
Компаративен вовед

