Прилог 3.
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет Евроатланска безбедносна интеграција
2.
Код
ФББН 08
3.
Студиска програма
Криминалистика
Организатор
на студиска Катедра за општествено, политичко-правни науки
4.
програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен
(прв, втор, трет прв
5.
циклус)
Академска година / семестар
4 година, летен VII 7 (седми) семестар
6.
7
8
9

10

11

12
13
14
15

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

6 ( шест)
доц. д-р Марјан Арсовски
Нема

Основната цел е да се изучат постоечките и идните
безбедносни процеси, со изразен акцент на Евроатланските безбедносни институции и механизми.
Студентите ќе ги анализираат факторите кои
придонесуваат за стабилноста, но и за идните
промени на постоечката безбедносна средина. Во
рамки на овој предмет подетално се изучува
историјата, создавањето и развојот на НАТО како
доминантна институција на западната безбедносна
политика. Посебен акцент е ставен на структурата,
организацијата и трансформирањето на улогата и
доменот на интервенција на оваа организација. Исто
така се проучува процесот на проширување на НАТО
со државите од Источна Европа.
Содржина на предметната Евро-атланскиот безбедносен систем и односите во
програма
безбедноста помеѓу САД и Европската унија.
Односите помеѓу соседните држави на Европската
унија. Развојот на НАТО и односите помеѓу НАТО и
Европската унија. Структура, организација и
трансформирање на НАТО. Проширување на НАТО.
Осврт на меѓународните безбедносни прашања, како
што се односите на Русија со Кина, Северна Кореа,
Тајван и Авганистан.
Методи на учење
Предавања, интеракција, презентации, работа во
групи.
Вкупен расположив фонд на 90 часа
време
Распределба
на 60 часа предавање и 30 часа вежби
расположивото време
Форми
на
наставните 15.1
Предавања-теоретска
60
часови
активности
настава
15.2
Вежби
(лабараториски, 30
часови

1

Други форми на активности
16.

17.

аудиториски), семинари,
тимса работа
Проекни задачи
Самостојни задачи

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)

20.
21

бодови

80

бодови

10

18

19.

часови
часови

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

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 Присуство и активност на предавање и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува македонски
наставата
Метод
на
следење
на евалвација од страна на студентите и самоевалвација
квалитетот на наставата
Литература

22.1.

22.

22.2.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Андру Михта

Наслов
Границите на
алијансата

Издавач/година
Ars Lamina, 2009

2.

Alyson J. K. Bailes,

Управување
со SIPRI-CSS
светската безбедност,
Zürich, 2007.

3.

Pál Dunay and
Zdzislaw Lachowski,

Евро-атланска
безбедност
институции,

4.
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
2.
3.

Наслов

ETH

SIPRI-CSS ETH
и Zürich, 2007.

Издавач/година

2

3

