Прилог 3.
1. Наслов на наставниот предмет
2. Код
3. Студиска програма
Организатор на студиска
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
5.
циклус)
6. Академска година / семестар
7
8
9

Прв циклус
3/6

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

3
Насловен доц.д-р Слободан Оклевски

Содржина на предметната
програма

Детекција на криминалот и сторителите на
кривичните дела врз основа на науката, каде доаѓа до
интеракција помеѓу анализата на материјалните
докази и анализата на модус операнди системот при
извршувањето на кривичните дела. Искусно,
критично и објективно истражување на кривично
правните настани и материјалните докази кои одат во
склоп на истите, користејќи се со научни методи.
Истражување на случаи и настани, и изведување
тестирања во лабораторија или реконструкција на
кривично-правен настан пред судските органи.
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ФОРЕНЗИЧКА КРИМИНОЛОГИЈА
ФБКП 14
Криминологија и криминална политика
Факултет за безбедност - Скопје

Студентот ќе може да ги опишува, дискутира и
објаснува предиспозициите за сторување на
конкретното кривично дело, преципитативните
фактори (што допринело за сторување на делото),
истражување на улогата на жртвата притоа
осврнувајќи се на нејзиното медицинско досие,
финансиско досие, механизмот или причините за
смртта. Ќе стекне потребни знаења за истражување и
експериментирање преку практицирање на
метакогнитивни вештини на размислување со цел
вешто концептуализирање, анализирање,
синтетизирање, евалуација на информациите собрани
или генерирани преку набљудување, расудување,
искуство или комуникација. Ќе стекне вештина за
интерпретирање на ригорозни и скептични анализи на
целиот корпус на докази, кои бараат објективно и
сеопфатно споредување на фактите од случајот и
околностите на секое парче доказ.

Анализа на криминалот и криминалното однесување,
и исто така и идентификација и испрашување на
осомничени лица и криминалци. Аналитичка синтеза
на собраниот материјал преку испитување на
модалитетот на стореното кривично дело и
споредбени анализи во однос на материјалните траги
versus начинот на сторување на кривичното дело при
индивидуални случаи. Во овој контекст Форезничката
криминологија како тип или вид на применета
криминологија во себе вклучува научна студија за
криминалот и криминалците со цел изучување на
истражни и правни прашања. Идиографски
(индивидуализирачки) истражувања за еден или
повеќе поврзани случаи и разгледување на нивните
внатрешни прашања.
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Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

Предавања, аудиториски и лабораториски вежби,
самостојно учење.
75

15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

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)

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

26
13

11
25

80 бодови
10 бодови

19.

10 бодови
до 50 бода
5(пет) (F)
Од 51 до 61 бода
6(шест) (E)
Од 62 до 71 бода
7(седум) (D)
Од 72 до 81 бода
8(осум) (C)
Од 82 до 91 бода
9(девет) (B)
Од 92 до 100 бода
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Редовните – минимум бодови од редовност
завршен испит
Вонредни – нема услов

20.

Јазик на кој се изведува

18

македонски

наставата
21

22.

Метод на следење на
Студентска анкета
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Е.Р.В.Џексон &
Наука за форензика
Џ.М.Џексон
(одбрани поглавја)
2.
М.Мегваер,
Оксфордски
Р.Морган
прирачник за
& Р.Рајнер
криминологија
(одбрани поглавја)
3.
4.
5.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Вејн Петерик
Форензичка
Брент Турвеј
криминологија
Клер Фергусон
(одбрани поглавја)
2.
Ричард Сеиферстин Криминалистика
Вовед во форензика
3.
4.

Издавач/година

Издавач/година
Elsevier/2009
Табернакул 2010

