Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов
на
наставниот
предмет
Меѓународна заштита на животната средина
1.
2. Код
ФБОН 16
Студиска програма
Криминалист
3.
насока меѓународна безбедност
Организатор на студиска
Факултет за безбедност-Скопје
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
5.
6.
7
8
9

Академска година / семестар

Четврта /8 семестар

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

6
доц. д-р Марина Малиш Саздовска

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 часа

Други форми на активности

16.1
16.2

15

16.

17.

Запознавање на студентите со меѓународните начела за
заштита на животната средина предвидени во
меѓународните договори, конвенции и директиви,
глобалните процеси на заштита на животната средина,
усогласеноста на националното законодавство со
европското и др.
Развој на меѓународната заштита на животната средина.
Меѓународната легислатива од областа на заштитата на
животната средина. Меѓународни закони и Конвенции од
оваа област ратификувани во Република Македонија.
Меѓународните протоколи нератификувани во земјата.
Меѓународните стандарди за заштита на животната
средина. Имплементацијата на меѓународните норми во
нашето национално закондавство. Еколошкиот криминал и
неговата интернационална и глобална димензија. Борбата
за справување со еколошкиот криминал.
Интеракција, наплив на идеи, презентации, работа во

30 часа предавање и 30 часа вежби
15.1
15.2

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)

Предавања-теоретска настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа
Проекни задачи
Самостојни задачи
80
10

26
26

часови
часови
20 часови
78 часови
бодови
бодови

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.
2.
3.

10
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)
Присуство и активност на предавање и вежби
македонски
евалвација од страна на студентите и самоевалвација

22.
4.

22.2.

5.
6.
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1
Марина Малиш
Саздовска
2

Вон Бредшо

3

Агата Вен Ланг

Наслов
Базелска конвенција
Архуска конвенција
Конвенција з оценка на
влијанието врз
животната средина во
прекуграничен контекст
Рамковна конвенција на
ООН за климатски
промени

Издавач/година

Наслов
Издавач/година
Меѓународни стандарди ФБ, 2010
и практики за заштита на
животна средина

Објектите и
животната средина
Правото на
животна средина

