Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Меѓународно право за права на човекот
2. Код
ФБОН11
3. Студиска програма
Безбедност
Организатор на студиска
Факултет за безбедност – Скопје
4. програма (единица, односно
Катедра за општествено-политички и правни науки
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
5.
циклус)
прв
Академска
година
/
семестар
2014/2015/Седми семестар
6.
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

6 (шест)
доц.д-р Марија Миленковска

Цели на предметната програма
(компетенции)

Во рамките на овој предмет студентите ќе стекнат знаење,
како и ќе го развијат концептуалното разбирање на
основните поими, институти и инструменти во областа на
меѓународното право за права на човекот. Посебна цел на
предметната програма е студентите да стекант
продлабочено знаење за малцинските права и
воспоставените механизми за нивна заштита на
регионално и универзално ниво. Студентите ќе се
запознаат со современите теретски сознзнија во овој дел,
како и со релевантните меѓународни акти и обича и ќе
бидат оспособени за научно-истражувачка работа во
областа на меѓународното право за правата на човекот,
како и подготвени за работа во институциите и телата кои
се занимаваат со заштитата на човековите права на
владиниот и невладиниот сектор.
Поим и историски развој на Меѓународното право за
правата на човекот. Основни карактеристики и поделби на
правата на човекот. Културниот релативизам. Извори на
Меѓународното право за правата на човекот. Односот на
Меѓународното право за правата на човекот со
внатрешните правни системи на државите. Меѓународна
правна заштита на правата на човекот во системот на
ООН. Европска правна заштита на правата на човекот.
Европскиот суд за човекови права. Меѓународна заштита
на малцинставата. Дискриминација.Европска заштита на
националните малцинства. Тенденции во развојот на
Меѓународното права за правта на човекот.
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Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење
12

13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време

нема

Предавања, вежби, консултации. Интерактивна
настава.Индивидуална и групна работа со студентите.
Анализа на јуриспруденцијата на релевантните
меѓународни судови, Симулација на случаи
150
3 (предавња) + 2 (вежби)=5 39 + 26= 65
Самостојни задачи (семинарска, подготовка на испит

1

и сл.) = 85
Форми на наставните
активности
15

16.

17.

15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа
Проектни задачи
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)

20.
21

часови

26

часови

85

часови
часови

80 бодови
10

бодови

бодови
5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)
8(осум) (C)
9(девет) (B)
10(десет) (A)

10
до 51 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

18

19.

39

Услов за потпис и полагање на За потпис што е услов за полагање континурано
завршен испит
(преку колоквиум) редивност на настава (најмногу до
3 отсуства)
Јазик на кој се изведува
наставата
Македонски
Метод на следење на
Факултетот спроведува внатрешна евалуација
квалитетот на наставата
Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Фрчкоски Љубомир
2.

22.

22.2.

Харис, О'Бојл,
Варбрик

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

Michael K. Ado, ,
.

2.

Bertrand G.

Наслов
Меѓународно право за
правата на човекот
Право на Европската
Конвенција за
човекови права

Издавач/година
Магор/2005

Наслов

Издавач/година

The Legal Nature of
International Human
Rights Law
The Fundamentals of

Martinus Nijhoff
Publishers,
Leiden. Boston, 2010
Мartinus

Просветно дело АД
/2009

2

Ramcharan,
3.

4.
5.
6.

Azuzur Rahman
Chowdhury and Jahid
Hossain Bhuiyan,
Јанис М., Кеј Р.,
Бредли А.,
Џек Донели, ,

International Human
Rights Treaty Law,
An Introduction to
International Human
Rights Law,
Европско право за
човекови права,
Меѓународни човекови
права

Nijhoff Publishers,
Leiden. Boston, 2011.
Martinus Nijhoff
Publishers, Leiden.
Boston, 2010.
Книгоиздателство МИАН/ 2002
Книгоиздателство МИ–
АН, Скопје, 2004.

Интернет:
1.http://www.un.org/e
2.http://www.echr.coe.i
nt/ECHR/homepage_e
3.http://www.osce.org/
what/human-rights
4. http://hub.coe.int/#
5.http://europa.eu/index
_en.htm
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