Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет ГЛОБАЛНА БЕЗБЕДНОСТ
2. Код
3. Студиска програма
БЕЗБЕДНОСТ
Организатор на студиска
ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ – СКОПЈЕ
4. програма (единица, односно
Катедра за безбедност и безбедност во приватниот
институт, катедра, одел)
сектор
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
III семестар во 2014/2015
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)
Доц. д-р Татјана Гергинова
нема
Студентот ќе може да дефинира, да репрудицира солиден
квантум на научни знаења и сознанија за теоретските
основи на процесот на глобализација, како и развивање на
способности за воочување на позитивните и негативните
аспекти на глобализацијата; да ја оценува, аргументира
работата на актерите на глобалната безбедност (човек,
држава, мега-држави, владини и невладини организации,
глобални сојузи); да ја спознава и да ја оценува
идеополитичката и/или реалполитичката врска помеѓу
секторите (политичко-правен, воен, економски, социјален
и еколошки); да биде способен да им понуди адекватен
одговор на предизвиците на глобалните закани и
глобалните интереси.
Тема: Поимовно – терминолошко определување на
безбедноста, поим и содржина на интегрална безбедност,
национална безбедност, државна и регионална безбедност;
- Поимовно-терминолошко определување на поимот
глобална безбедност;
Тема: Безбедност на луѓето (индивидуална безбедност)
- Национална безбедност
- - Меѓународна безбедност
Тема: Глобално размислување: Тема:Традиционални
безбедносни студии
- Глобални безбедносни студии;
- - Идеалполитички концепт на глобална безбедност;
- Реалполитичкиот концепт на глобална безбедност
- - и почетен концепт на глобалните безбедносни
студии;
Тема:
Евроатланските
интегративни
процеси
и
глобализацијата.
- Поим и настанување на глобализацијата; Глобална
тријада; Аспекти на глобализацијата; Поим и
карактеристики на економската глобализација;
Транснационализација како компонента на
економската
глобализација;
Достигнување
глобална економска безбедност.
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- Детерминирање на политичките, економските,
културолошките, безбедносните и други аспекти на
глобализацијата. Замена на традиционалното поимање на
силата (моќта) низ воените ефекти со "различните нови
димензии на силата" (технологијата, комуникациите,
информациите, како и трговијата и финансиите)
- Откривање на универзалните вредности како пат за
максимизирање на глобалната безбедност;
- Клучни препораки на Комисијата за човекова
безбедност;
- Определување на процесите на фрагментација,
регионализација и интеграција;
- Глобализација и националниот суверенитет;
- Улогата
и
ставовите
на
меѓународните
организации, институции и недржавни актери по
однос на глобализацијата;
- Богатите и сиромашните земји во услови на
глобализација;
- Алтернативи на глобализацијата и прашањето на
мирот и безбедноста во 21 век.
Тема : поимовно определување на безбедносните ризици и
опасности по националната безбедност на Република
Македонија;
- Глобални закани
Тема: Општествени закани за безбедноста
- општествени противречности;
- спротивности на интересите во сферата на националното,
меѓудржавното, религиозното, професионалното
и
личното;
- општествена неусогласеност на целите и средствата кај
индивидуите и групите;
- притивречности на расен, полов, навионален и етнички
план;
- културата;
- идеологијата;
- политиката;
- меѓународните односи;
- меѓународниот статус;
- неусогласениот демографски развој;
Тема: Природни закани за безбедноста
- Клима, територија, географска положба, земјотреси.
поплави, лавини, вулкански ерупции, космички зрачења,
нарушувањето на природната и еколошката рамнотежа;
- глобална политика за управување со природни
катастрофи.
Тема: Техничко-технолошки закани за безбедноста
-постоењето и развиеноста на техничко-технолошките
постројки како носители на загрозувањето на луѓето,
нивното здравје како и загрозувањето на животната
средина.
- Еколошки закани за безбедноста
- глобалната политика и остварување на еколошка
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безбедност
Тема: Економски закани за безбедноста
- Економска несигурност;
- нееднаквоста на општеството -

економскиот

развој;

- неусогласениот демографски развој;
- сиромаштија, глад, депресија.
Тема: Криминални закани за безбедноста
- меѓународниот/глобалниот организиран криминал;
- тероризам;
- ширење и контрола на оружјето за масовно
уништување;
- анализирање на кривичните дела со кои се
загрозува уставното уредување и безбедноста на една
држава кривични дела против државата – чл. 305-327 од
Кривичниот законик.
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Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

присуство, активности и вежби, презентација, работа
во групи
150

15.1
15.2

Други форми на активности
16.

16.1
16.2

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.

20.

52

часови
26
часови

20
часови
52 часови

80 бодови/ минимум за да се полжи
колоквиумот – 41 бода

Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)
17.2.

18

19.

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

10 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 60 бода
Од 61 до 70 бода
Од 71 до 80 бода
Од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода

Услов за потпис и полагање на присуство на ¾ од часовите на предавања и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата

македонски јазик
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21

Метод на следење на
квалитетот на наставата

евалуација и самоевалуација

Литература

22.1.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори

22.2.

Издавач/година

Поим за глобална
безбедност
Глобализација

Табернакул, 2009

1.

Питер Хју

2.

Јан Арт Шолте

3.

Научно списание на Безбедност Западног
Белградскиот центар Балкана
за
безбедносна
политика,
Година 6, бр. 21/2011

4.

Anʥelko Milardoviƈ
Miroslav Pečujlić

22.

Наслов

5.

Buzan Barry

6.

Buzan Barry и
други:

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Волтерс М.,

Академски печат,
2008
Белградски центар за
безбедносна политика

Globalizacija

Pan Liber, OsijekZagreb-Split, 1999
Globalizacija – dva lika Beogradska otvorena
sveta
škola
Beograd, Masarikova 5,
Palata Beograd, XVI
sprat
-People, States and Fear, -Harvester Wheat-People, States and Fear sheaft,
-New York, 1991
London, 1991
Securuty: A New
London, 1998
Framework For
Analysis
Наслов
Глобализација

2.

Пејчулиќ К.,

Глобализација – два
лика света

3.

Brzezinski Zbigniew

The Grand Chessboard,
New York, 1997

Издавач/година
Институт за
демократија,
солидарност и
цивилно општество,
Скопје, 2003
Гутенбергова
галаксија, Белград,
2005
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