Прилог 3.
Наслов на наставниот предмет МЕТОДИКА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА
1.
МАЛОЛЕТНИЧКА ДЕЛИНКВЕНЦИЈА
Код
ФБКН 26
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9

Студиска програма
Организатор на студиска
програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар

Криминологија и криминална политика
Факултет за безбедност - Скопје

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

6
Вон. проф. д - р Светлана Николоска
да

Содржина на предметната
програма

1. Запознавање со наставните содржини, реализација на
интерактивна настава, запознавање со задолжителна
и дополнителна литература, систем и начин на
оценување.

10

прв
Четврта година / осми семестар

Препознавање на појавните облици и форми на
криминалитет кои го вршат малолетниците,
идентификација
на
малолетните
сторители,
планирање и реализација на меѓуинституционална
соработка во истражувањето на криминалитет вршен
од малолетници, пронаоѓање, селектирање и
анализирање на докази за сторени кривични дела од
малолетни сторители.

2. Поим на малолетничка делинквенција
3. Категоризација и казнена одговорност на малолетните
сторители на кривични дела

11

4. Појавни облици на криминалитет вршен од
малолетници
5. Малолетнички групи или банди, начин на
организираност, криминално делување – тактика и
техника на криминалните активности.
6. Криминалистичко истражување на малолетничката
делинквенција, начини на дознавање, индиции и
индицијални методи, верзии, криминалистичка
контрола и криминалистичка обработка кај

малолетничката делинквенција
7. Оперативни информации, оперативни комбинации и
планирање и реалиација на оперативни акции за
истражување на малолетничката делинквенција.
8. Тактичко постапување при водење на разговор со
малолетни сторители на кривични дела
9. Малолетнички имотен криминалитет – појавни
облици и форми, криминалистички карактеристики,
истражување – откривање, расветлување и
докажување.
10. Малолетнички сексуален криминалитет – педофилија
(малолетници како сторители и како жртви),
криминалистички карактеристики, истражување и
обезбедување на доказен материјал,
меѓуинституционална соработка.
11. Малолетнички крвни деликти – појавни облици и
форми, начини, средства и време на извршување,
обезбедување на типични траги и докази, тактичко
постапување со малолетен сторител на крвен деликт
12. Малолетнички насилства – појавни облици и форми на
насилства, време, место и средства на извршување,
планирање и спроведување на оперативни акции за
истражување, обезбедување на докази.
13. Превенција на малолетничка делинквенција.

Методи на учење
12

13

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време

14

15

Форми на наставните
активности

Интерактивна настава, учество на студентите во
истражувачки проекти, самостојно учење,
подготвување на семинарски, есеј, практична работа
сл.
150 часа
39 часа - Настава
26 часа – Вежби
55 часа - Самостојно учење
10 часа - Учество во проекти
20 часа - Изготвување на семинарски работи и есеи
15.1
Предавања-теоретска
39 часа
настава

15.2

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

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)

Вежби (лабараториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проекни задачи
Самостојни задачи

часа

10
80

часови
часови

бодови

80
10

бодови

бодови
Од0 до 50 бода
Од 51 до 61 бод
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 предавање и вежби
завршен испит
Семинарска работа или есеј
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

26

10

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

македонски
Интерактивност
Самоевалуација
Самостојност во решавање на проблемаска задача

Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Николоска Светлана Малолетничкиот
криминалитет во
Република Македонија
2.
Арнаудовски Љупчо Малолетничкиот
криминалитет воп СР
Македонија
3.
Михаил Валтер
Малолетничка
деликвенција
4.
Рејчел Боба
Криминалистичко
истражување со
мапирање на
криминалот
5.
Татјана Велкова
Повторот кај
малолетните
сторители на кривични
дела
6.
Ja{ovi}, @
Maloletni~ka
delinkvencija

Издавач/година
Графотранс, Скопје,
2005
НИО “Студентски
збор”, Скопје, 1983.

Годишник на
Факултетот за
безбедност, Скопје,
2000 година.
2 – ри Август, Штип,
1999
Univerzitet "Kiril
i Metodij", Skopje,

7.

Чонева и
соработници

Maloletni~ki
kriminalitet vo
tranzicijata vo
Republika
Makedonija

1998
Institut za
sociolo{ki i
politi~ko-pravni
istra`uvawa,
Skopje, 2007

7.
22.2.

Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Јованова Наташа

2.
3.

Оливер Бачановиќ
(ур.)
Владо Камбовски

Наслов
Сексуална
злоупотреба на децата
Малолетничка правдаресторативна правда
Компаративна анализа
на малолетничката
правда

Издавач/година
Годишник на
Факултетот за
безбедност, Скопје,
2009.
Факултет за
безбедност, 2009
УНИЦЕФКанцеларија во Скопје
2004

