Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет ОБСЕ и европската безбедност
ФБОН 17
2. Код
3. Студиска програма
Меѓународна безбедност
Организатор на студиска
Факултет за безбедност
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
прв
5.
циклус)
четврта/8 семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

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

6
проф. д-р Снежана Никодиновска Стефановска

нема




10



13
14

Genezata na KEBS / OBSE; institucionalna
struktura na OBSE; procedurite i mehanizmite
na OBSE za pra{awa od oblasta na bezbednosta;
kodeksot na OBSE za odnesuvawe vo politi~kovoenite aspekti na bezednosta;odnosite na OBSE
so drugite megunarodni organizacii anga`irani
vo evropskata bezbednost; ~ovekovata dimenzija
na OBSE; OBSE i RM; idninata na OBSE

Методи на учење

Настава, вежби, консултации,презентации,
семинарски, колоквиуми, самостојно учење
150 часа

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

15

16.

Да можe да го разбере и проучува местото улогата
на ОБСЕ како меѓународна организација
ангажирана во европската безбедност
Да може да ги идентификува и оценува основните
тенденции на меѓународното делување на ОБСЕ и
да ги согледа перспективите на таквото делување
(особено во областа на безбедноста)
Да може да учествува во работата на ОБСЕ

Содржина на предметната
програма

11

12

Цели на предметната програма се студентот
дасе стекне со следниве компетенции:

15.1
15.2

Други форми на активности

16.1

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

45
часови
13
часови
42
часови

1

16.2

17.

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)

80
10

20.
21

бодови
бодови

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

10
до 50 бода
Од 51 до 61 бода
Од 61 до 71 бода
Од 71 до 81 бода
Од 81 до 91 бода
Од 91 до 100 бода

18

19.

50
часови

Услов за потпис и полагање на Според Правилникот за ЕКТС
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

македонски
Евалуација –анкетирање на студентите

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Снежана
НикодиновскаСтефановска

2.
Пол В.Риоти и
Марк. В Каупи
3.

22.

4.

22.2.

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

Наслов
Местото и улогата на
ОБСЕ во сомремените
меѓунардни односи

Издавач/година
(докторска
дисертација во
подготовка за
учебник/учебно
помагало) 2001
Меѓунаросни односи и Академски печат,
светска политикаСкопје, 2009
безбедност, економија,
идентитет (поглавје 8)
www.osce.org
Dokumenti KEBS 19751995 Medzunarodna
politika, Beograd,1995

Наслов

Издавач/година

2

3

