Предмет:
„Безбедносни менаџмент“
Насока:
Безбедносна насока
Код: ФБПС03
Кредити: 6
Тип на предметот
Изборен
ЕКТС Координатор:
Доц. Д-р Марина МалишНаставник
Телефон
Саздовска
Канцеларија 12
E- mail
Приемно
Понеделник од 10 до 12
време
Среда од 10 до 12
Времетраење:
2+2
VIII семестар
Под
надзор

Оптовареност на студентите

Индивидуално

Вкупно
Предуслови:
Начини на реализација:
Цели:

Опис на предметната
програма:

02 2 546 211
mmalis@policeacademy.edu.mk

Предавања
Вежби
Есеј

Теренска работа
Подготовки за испит
Подготовка за колоквиум
Посета на институции

30
30
6 (во рамките на
часовите
предвидени за
предавање и
вежби)
20
10
4 (во рамките на
часовите
предвидени за
предавање и
вежби)
100

Потребни се предзнаења од областа на безбедносните науки
Предавања, вежби, изработка на семинарски трудови, есеи,
презентации од студентите, домашна работа, анализа на
случај, превод на стручен текст од странски јазик.
Основната цел на предметот е студентите да се стекнат со
основни и напредни знаења за менаџментот како наука и за
менаџметот во безбедносните институции, со различните
видови на менаџерски стилови и т.н.;
Предметната програма содржи
теми од теоријата за
менаџментот, менаџментот во безбедносните институции, а
посебно место се посветува на менаџментот како процес,
неговите функции, развојот и управувањето со човековите
ресурси, лидерството и овластувањата, градењето на тимови и
тимската работа, мониторинг и повратна информација,

организирањето на состаноци, менаџирањето со кризи и
раководењето при извршување на посебни безбедносни
задачи.
Основна
литература

1. Малиш Саздовска Марина и Никола Дујовски. 2009.
Безбедносен менаџмент. Издание во подготовка;

-дополнителна литература

1. Митревска, Марина. 2008. Кризен менаџмент. Скопје:
Филозофски факултет;
2. ММСаздовска, Н Дујовски, Безбедносен менаџмент
3. Георгиева, Лидија. 2006. Менаџирање на ризици.
Скопје:
Филозофски факултет;
4. ОБСЕ, Обука за менаџмент. 2004. Градење на тимови
и групно донесување на одлуки. Скопје: ОБСЕ;
5. Кулиќ, Ж и Милошевиќ, Г. 2007. Управљање људским
ресурскима у области безбедности и здравља на раду.
Београд: Безбедност 1/07;
6. Tomson, R. 2000. Vestina rukovodzenja. Beograd: Clio;
7. Шуклев, Бобек и Дркулевски, Љубомир. 2001.
Стратегиски
менаџмент.
Скопје:
Економски
факултет;
8. Hodgetts, M. Richard and Luthans Fred. 2006.
International Management: Culture, Strategy and
Behavior. Irwin: McGraw-Hill;
9. Рудолф В.Џулијани ,,Лидерство,,
- Препорачливо е користење на интернет страни.

Институции за соработка

Министерство за внатрешни работи, Центар за управување со
кризи, Дирекција за заштита и спасување, Филозофски
факултет – институт за одбрамбени и мировни студии;

