Прилог 3.
Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
СОВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСИТЕМИ
2. Код
Дипломиран криминалист
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за безбедност Скопје
програма
(единица,
односно
4.
институт, катедра, одел)
Прв циклус универзиттски студии
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
IV година и VII семестар
6. Академска година / семестар
7
8

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

9
Цели на предметната програма
(компетенции)
10

Содржина на предметната
програма

11

Проф. д-р Цане Мојаноски
Редовен или вонреден студент кој согласно Правилата за
студирање на Универзитетот се стекнал со право за упис
во II година на студии, кој редовно ги извршува обврските
утврдени со Правилата за студирање и оваа студиска
програма
Студентот знае за содржината на поимот политички
систем. Ја распознава структурата на власта. Ги знае
облиците на организација на власта. ГИ познава
доминантните пшолитички сстеми во светот. Ја знае
положбата на одделни органи и умее да разликува
надлежностите на истите
Политиката и политичка наука;Политика како дел од
стварноста. Основни воведни поими: политика, заедница,
судир, моќ, власт, авторитет, легитимитет, легалитет,
држава, политички процес, политички систем; Политички
систем: поим, класификации типологии
Либерална демократија; Раѓање развиток на модерното
граѓанско општество. Модернизација и демократизација.
Либерализмот и конкурентските идеологии на модерното
време. Либерално сфаќање на слободата, државата,
правото, демократијата; Политичките процеси и
субјектите: интересни групи, политички партии, избори и
изборни системи, јавно мислење, политички институции,
претставничка демократија и поделба на власта:
парламентарна, извршна власт, судска власт; Политичкиот
систем на Велика Британија - организија на власта
(парламентарен облик на поделбата власта): монарх,
парламент, кабинет (влада); Политичкиот истем на Канада
и Австралија; Политичкиот систем на САД - организација
власта (претседателски облик на поделбата на власта):
конгрес, претседател, Врховен суд,
Политичкиот систем на Француската Петта република организација на власта (мешовит парламентарнопретседнателски облик на поделбата на власта):
парламент, влада, претседател на републиката;
Политичкиот систем на Германија - организација на
власта (посебно: пост-тоталитарен демократски
инжињеринг). Политичкиот систем на Швајцарија -
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конвентски систем; Политичкиот систем на Кина;
Политичките системи на неразвиените земји Африка,
Јужна Америка и исламските земји; Савремениот свет и
современи политички системи по студента војна:
Основните поими на теоријата на светскиот систем;
Постстудената војна: вишок или кусок на демократија;
капитализам, социјализам, комунизам, посткомунизам
Тоталитаризамот на XX век: комунизмoт и фашизмот;
посттоталитарните општестве и системи. Европа и
посткомунистичките општества и транзицијата
Демократската, посткомунистичката транзиција и
консолидација; искуставата и моделите на демократска
транзиција и консолидација во: Германија, Јужна Америка;
Европа: Источна (Чехословачка, Полска, Унгарија) и
Југоисточна Европа (постјугословенските земји, Романија,
Бугарија, Албанија)
12
13
14

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

15
Други форми на активности
16.

17.

20.
21

45 предавања, вежби и практична работа и 90 састојно
учење
15.1
Предавања-теоретска настава
30
часови
15.2
Вежби (лабараториски,
10 часови
аудиториски), семинари,
тимса работа
16.1
Проекни задачи
5 часови
16.2
Самостојни задачи
90 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)

18

19.

135 часови

80
10

бодови
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

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
завршен испит

Успешно положени два колоквиуми или завршен испит и
изработена проектна задача

Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата

Мкаедонски јазик
Самоевалвација на час, подрачје и семестар
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Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Џовани Сартори

22.2.

22.

2.

Оливие Диамел

3.
4.

Доменик Турен
Цане Мојаноски

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Ги Антонети
2.

Pavle,Jovanović,
Nenad Dimitrijević, i
Milan Popović,

3.

Наслов
Компаративен уставен
инженеринг –
истражување на струките,
иницијативите и исходите,
Уставно право –
демократиите
Уставно право
Современи политички
системи

Издавач/година
Табернакул, 2008

Наслов
Современа политичка и
општествена историја
Savremeni politički sistemi

Издавач/година
Alamina 2011

Uporedni politički sistemi

Ars Lamina, 2012
Издание во подготовка

Univerzitet Crne Gore,
Podgorica, 1998

4.

Najdan Pašić

Uporedni politički sistemi;

5.

Sartori, Giovanni

6.

George Schopflin,

Comparative Constitutional
Engineering
Politics in Eastern Europe
1945-1992

Savremena
administracija, Beograd,
1983
Savremena
administracija; Beograd,
1986
MacMillan, London,
1994
Blackwell Publishers,
Oxford, 1992

7.

Денко Малески

Современи политички
системи

Студентски збор
Скопје, 1986
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