Прилог 3.
Предметна програма од прв циклус на студии
Наслов на наставниот предмет Заедничка надворешна и безбедносна политика на
1.
Европската унија
2.
Код
ФБОН 14
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, зимски VIII семестар
6.
7
8
9

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

10

Содржина
програма

11

12

6 ( шест )
доц. д-р Марјан Арсовски
Нема
Во рамки на овој предмет се изучува вториот столб на
Европската унија, односно надлежносите на
Европската унија во односите на Унијата со третите
земји. Ќе бидат земени предвид договорите кои се
склучени со третите земји, заедничката надворешната
комерцијална и конкурентна политика и учеството на
Европската унија во меѓународните организации.
Во вториот дел од предметот ќе биде разгледувана
заедничката надоврешна и безбедносна политика,
како и заедничката европска безбедносна и
одбранбена политика.
Од институциите на
Европската унија е превземена иницијатива за
создавање на Армија на Европксата унија, независна
од институциите на НАТО и за таа цел донесени се
повеќе значајни документи.

на

предметната Надлежносите на Европската унија во односите на
Унијата со третите земји, договорите на Европската
унија со држави од африка и пацификот, Евромедитеранскиот договор, договор помеѓу Евроската
унија и САД за конкуренција и други договори
склучени со третите земји, а во врска со заедничката
надворешната комерцијална и конкурентна политика
и учеството на Европската унија во меѓународните
организации
Во вториот дел од предметот ќе бидат разгледувани
Воен комитет на Европската унија, Комитет за
политички и безбедносни работи и Одлука на Советот
на Европската унија за формирање Армија на
Европската унија.
Методи на учење
Предавања, интеракција, презентации, работа во
групи.

1

13
14

15

16.

17.

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
активности
настава
15.2
Вежби
(лабараториски, 30
аудиториски), семинари,
тимса работа
Други форми на активности
16.1
Проекни задачи
16.2
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)

18

19.
20.
21

часови
часови
часови
часови
бодови

80

бодови

10
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.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Кристофер Хил
Мајкл Смит

Наслов
Издавач/година
Меѓународните
Ars Lamina, 2013
односи и Европската
унија

2.

Европска унија

Договор од Лисабон

Publication office of the
European Union 2985
Luxemburg,
LUXEMBURG.

3.

Андру Михта

Границите на
алијансата од

Ars Lamina, 2009

4.

Macleod, I.D. Hend, Надворешна политика Oxford: Clerendon
2

Stephen Hyett,

22.2.

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

на Евроската заедница, press, 1996.

Наслов

Издавач/година

3

