Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Еколошки криминал
2. Код
3. Студиска програма
Криминологија со криминална политика
Организатор на студиска
Катедра за криминалистички науки
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
прв
5.
циклус)
Петти семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)
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Содржина на предметната
програма
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вон. проф д-р Марина Малиш Саздовска

Се изучуваат совремините форми на еколошкиот
криминалитет, со што се пополнува една празнина
која денес постои во нашата криминалистичка
учебничка литература. Со тоа студентот, преку
стекнување на основните сознанија во врска со
проблемот на загрозување и заштита на животната
средина, како и со надградбата со проблематиката
која се однесува на современата безбедносна
стратегија за спречување на еколошкиот
криминалитет, ќе се здобие со доволно стручни
знаења и искуство за да може оперативно, во целина и
ефикасно, да работи во ОВР и други соодветни
институции на откривањето и докажувањето на
еколошките кривични дела, како и да менаџира со
управувањето со заштитата на животната средина.
• Основни форми и начини на загрозување и
нарушување на односите во антропогената средина,
како и комплексноста и меѓузависноста на одделни
видови на загрозување, со начини на решавање на
нарушените односи во животната средина.
• Основни сознанија за загадувачите и изворите на
загадување, како и за влијанието на криминогените
фактори во нарушувањето на животната средина.
• Основни начела за регулирање на заштитата на
животната средина на национално и меѓународно
ниво преку осознавање на формите и механизмите за
примена на екостандардите.
• Изучување на прилагодената методика (тактика и
техника) на откривање, докажување и разјаснување на
еколошките кривични дела, со посебен осврт на
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Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности
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16.

17.
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19.
20.
21

методиката на истражување на современите форми на
еколошки криминалитет (со елементи на дефинирање
на илегалната трговија со опасни загадувачи и
современи техники за нивно детектирање).
Предавање, вежби, проекти
часа

15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимса работа
Проекни 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)

до 50 бода
5(пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6(шест) (E)
Од 61 до 70 бода
7(седум) (D)
Од 71 до 80 бода
8(осум) (C)
Од 81 до 90 бода
9(девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Присуство и активност на предавање и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

македонски
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