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

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

10

ОСНОВИ НА ЕТИКА
ФБПН 23
Криминологија и криминална политика
Факултет за безбедност
Прв
Прва/прв
3
Доц. д-р Никола Дујовски

Основи на етика e teorisko empiriska
disciplina. Celta na predmetot Основи на етика
e da gi sistematizira znaewata na koi se temeli
однесувањето на службениците задолжени за
спроведување на законот. Zada~a na predmetot
Основи на етика e da gi objasni poimite:
- Moral i etika, moralno postapuvawe i
etika, moralot i zaednicata,
- Osnovnite eti~ki poimi,
- Moralot i pravoto, zna~eweto na
заклетвата, службената legitimacija,
- Profesionalnata etika, etikata na
policiskata profesija, и на останатите
професии задолжени за спроведување на
законот
- Sodr`ina na eti~kite na~ela nu`ni za
sproveduvawe
na
profesiоналните
вредности, dol`nost da se bide vo servis na
gra|anite, po~ituvawe na zakonitosta i
nastojuvawe
za
suzbivawe
na
nezakonitosta, po~ituvawe i za{tita na
~ovekovite
prava,
ednakvost
vo
izvr{uvawe
na
policiskite
zada~i,
~ove~nost, eti~ki pra{awa povrzani so
primenata na sredstvata za prisila,
zabrana na ma~ewe i drugo ne~ove~ko ili
poni`uva~ko postapuvawe ili kaznuvawe,
davawe pomo{ na nastradani i gri`a za
zdravjeto na lu|eto,
- Doverlivost, obvrska za izvr{uvawe na

zakonskite naredbi, privrzanost, otpor
sprema potkuplivost, postojano u~ewe za
~ovekovite prava i etikata na profesijaта.
Predmetot Основи на етика na studentite vo
procesot na edukacija treba da im ovozmo`i
steknuvawe znaewa за важноста на етичките
вредности so koi сe pridonesува za podobаr сервис
од државните институции и за местото и улогата на
етичките вредности за
efikasno, законско
постапување на институциите задолжени за
спроведување на законот.
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13
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Содржина на предметната
програма
Методи на учење

Предавања, изработка на есеј

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

75

15

16.

17.

2+1
15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

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

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)

18

19.
20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата

Македонски

26

часови

13

часови

11
25

часови
часови
бодови
бодови

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 - бода

бодови
5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)
8(осум) (C)
9(девет) (B)
10(десет) (A)

21

22.

Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Р.Сорабџи и Д.Родин.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Louis A. Radelet

2.

Joycelyn M. Pollock

3.

John P. Crank

4.

Peter Neyroud and
Alan Beckley

Наслов

Издавач/година

Етика на војната

Наслов
The Police and the
Community, Third
Edition
Ethics in Crime and
Justice, Dilemas and
Decissions
Understanding Police
Culture
Policing, Ethics and
Human Rights

Издавач/година
Glencoe Publishing Co,
1980
West/Wadsworth 1998

Anderson Publishing,
1998
Willan Publishing, 2001

