Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Перење пари
2. Код
БФК 129
3. Студиска програма
Безбедност и финансиска контрола
Организатор на студиска
Факултет за безбедност
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
прв
5.
циклус)
Втора / 4 семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

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

10

Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење
12

13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време

6
Доц. д-р Светлана Николоска
Доц.д-р Снежана Мојсоска
не
Стекнување со знаења и вештини за идентификација
на криминални приноси кои потекнуваат од било кое
казниво дело и се предмет на перење пари, фазите на
перење пари и функционирање на системот за
спречување на перењето пари во РМ,
меѓуинституционалната соработка на low enforcement
agensis, меѓународната соработка во функција на
водење на финансиски истраги со цел обезбедување и
конфискација на криминалните приноси и имот.
1. Поим и постапки на перење пари.
2. Меѓународни правни акти.
3. Кривично – правни карактеристики, еволуција на
казненото законодавство во Република
Македонија на кривичното дело Перење пари и
други приноси од казниво дело.
4. Систем на спречување на перењето пари во РМ.
5. Меѓуинституционална соработка.
6. Криминалистичка истрага и финансиска истрага расветлување и докажување на криминален случај по
принципот case studies.
7. Меѓународна соработка .

Интерактивна настава
Самостојно учење
Учество во проекти
Изготвување на семинарски работи, есеи, практична
настава
150 часа
39 часа - Настава
26 часа – Вежби

Форми на наставните
активности
15

16.

17.

18

19.
20.

21

Други форми на активности

55 часа - Самостојно учење
10 часа - Учество во проекти
20 часа - Изготвување на семинарски работи и есеи
15.1
Предавања - теоретска
39
часови
настава
15.2
Вежби (лабараториски,
26
часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16.1
Проекни задачи
10
часови
16.2
Самостојни задачи
75
часови

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)

80

бодови

10

бодови

10
Од 0 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 предавања и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

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

македонски
Интерактивна настава
Презентација на наставна содржина со Power Point
презентации
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