Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Дипломатија и меѓународна безбедност
2. Код
ФББН 10
3. Студиска програма
Криминалистика
Организатор на студиска
Катедра за општествено-политички и правни
4. програма (единица, односно
науки
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
5.
циклус)
Четврта / VIII семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

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

10

Содржина на предметната
програма

11

6 (шест)
Проф. д-р Владимир Ортаковски,

Целта на предметната програма е да ги обедини и
прошири претходните знаења, да го подобри
разбирањето на меѓународната безбедност и
нејзиното значење, како и да ги насочи студентите
кон разгледување на вештината на преговарање и
нa различните канали преку кои се водат
преговорите. Постоењето најразлични проблеми
кои настануваат во односите меѓу луѓето, народите
и државите, а чие нерешавање води кон меѓусебна
недоверба и до непријателства, ја потврдува
потребата и практичната вредност на
дипломатијата. Целта на оваа програма е да го
развие концептуалното разбирање на студентите
за практиките и процедурите во врска со
наведените феномени.
Краток историјат и вовед во дипломатијата.
Вештина на водење преговори. Карактеристики на
најдобриот дипломат. Склучување спогодби.
Видови дипломатија. Билатерална дипломатија:
конвенционална и неконвенционална. Мултилатерална дипломатија. Преговори на самити.
Посредување. Дипломатија во време на подемот на
медиумите. Развојот на меѓународната безбедност
до и после Втората светска војна. Студена војна.
Детант. Биполарна, униполарна и мултиполарна
меѓународна безбедност. Меѓународна безбедност
во време на глобализацијата. Организации и
институции на меѓународната безбедност. ООН.

12
13
14

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

15

16.1

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

16.2

Самостојни задачи

15.1
15.2

Други форми на активности
16.

17.

Советот за безбедност на ОН, со посебен осврт на
принудните акции и мировните операции. НАТО.
Проширување на НАТО. Безбедносен развој во
Европа. Регионална безбедност.
Предавања, активност и интерактивност, вежби,
презентации, работа во групи
150 часа

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

80
10
10

39
Часови:
26
Часови:
10
Часови
75
Часови
Бодови
Бодови
Бодови

Критериуми за оценување
( бодови / оцена)
18

19.
20.
21

22.

до x бода
5(пет) (F)
Од x до x бода
6(шест) (E)
Од x до x бода
7(седум) (D)
Од x до x бода
8(осум) (C)
Од x до x бода
9(девет) (B)
Од x до x бода
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Присуство на ¾ од часовите на предавања и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
Евалуација и самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Дејвид Х. Дан
Дипломатија на
Нампрес, 2009
највисоко ниво

2.
3.

22.2.

Владимир
Ортаковски
Антон Гризолд

4.

Џозеф С. Нај,
Помладиот

5.

Данчо Марковски

6.
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Живорад
Ковачевиќ
2.

Дипломатија
Словенија во
изменета безбедносна
средина
Разбирање на
меѓународните
конфликти. Вовед во
теоријата и
историјата
Дипломатија.
Организација и
практика

Наслов
Меѓународно
преговарање

Факултет за
безбедност, 2010
Министерство за
одбрана на РМ,
Скопје, 2006
Академски печат,
Скопје, 2008

Кинематика, Скопје,
2002

Издавач/година
Филип Вишњиќ,
Дипломатска академија, Београд, 2004

