Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов
на
наставниот
предмет
Недискриминација и ранливи групи
1.
2. Код
ФБПН 18
Криминалист
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за безбедност, Катедра за полициски науки
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
5.
6.
7
8
9

Академска година / семестар

Четврта/ VII

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

6
Доц.д-р Стојанка Мирчева
Полиција и човекови права

10

Содржина на предметната
програма

11

12
13
14

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

150

Други форми на активности

16.1
16.2

15

16.

Систематизирање на материјата од областа на
дискриминацијата (меѓународни стандарди, европско право
и национална легислатива); Анализа на специфичната улога
што ја има полицијата во борбата со дискриминацијата и
стигматизацијата на маргинализираните групи (со посебно
внимание на: жените, децата, старите, лицата со хендикеп,
болните од ХИВ/СИДА) и постапувањето со жртви, сведоци
и сторители на кривични дела кои припаѓаат на некоја
ранлива група
1.Дефинирање на дискриминација, основи на
дискриминација и механзими за заштита од дискриминација
2. Анализа на полициското постапување во функција на
борба со дискриминацијата 3. Дефинирање на ранливи
групи 4. Полициско постапување насочено кон заштита на
ранливите групи 5. Анализа на криминални дејствија кои
што се во поголема мера поврзани со одделни ранливи
групи (жени, припадници на сексуални малцинства,
корисници на дрога, болни од ХИВ/СИДА, комерцијални
сексуални работнички, баратели на азил, припадници на
етнички или верски заедници) 6. Идентификување на
дискриминација во полиcиското постапување
Предавања, вежби, проектни задачи, индивидуално учење

15.1
15.2

Предавања-теоретска настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проекни задачи
Самостојни задачи

39
26

часови
часови

10 часови
75 часови

Есеи (подготовка и
изработка)

17.

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.
20.
21

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Најчевска М.,

10

бодови
бодови

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)
Редовност на предавања и вежби (за редовни студенти)

10

Македонски

2.

Џејкобсен Џ.,

4.

Кадриу Б.,

4.

Кениг Н.,

5.

Хилс,Џ., Легренд, Ж.,
Пјашо, Д., (ур)

6.

Јованосвска
Брезовска, Е.,

22.

22.2.

2 х 80 (просек)

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Најчевска, М., Имери
Љ.,

Наслов
Поимник на изрази
поврзани со
дискриминација
Економија на родовите,
стр. 5-23, 336-375, 539560
„Начелото на недискриминација во
меѓународното право“,
стр.101-157
„Насилство:Родова
перспектива“, стр.21-51
„Социјално
исклучување“, стр.92116, 202-260
Еднаквоста како основно
право – со посебен осврт
на практиката на ЕСЧП
во однос на заштита од
дискриминација

Издавач/година
2008

Наслов
Извештај во сенка за
Комисја во сенка:
Извештај за работата на
Комисијата за заштита

Издавач/година

Академски печат.Скопје
2010
Тринга Десигн, Тетово,
2007
Филозофски
факултет.Скопје
Академски
печат.Скопје, 2009
Фондација ИОО, 2011

2.

Најчевска М.,
Тасевска А.,

3.

Камбовски, В.,
Лазарова Трајковска,
М.

од дискриминација во
првата година од
нејзиното постоење
„Анализа на
МЦМС, 2010
меѓународните
стандарди и најдобри
практики и постоечките
национални закони,
политики и планови на
антидискриминаторската
легислатива, стр.7-78
„Правна анализа на
Полиестердеј.Скопје
концептот на казненото
2012
дело на омраза и говорот
на омраза, стр.37-61

