
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА КРИМИНОЛОГИЈА И КРИМИНАЛНА ПОЛИТИКА 

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

 

Деветти семестар (4 задолжителни + 1 изборен предмет 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ФБПКП01 Криминологија и современи теории 6 20 

ФБПКП02 
Криминална политика и општествена контрола на 
криминалот 6 20 

ФБПКК03 Методологија на истражување на криминалитетот 6 20 
ФБПКК01 Криминалистика: тактика, техника и методика 6 20 

 Изборни предмети 6 20 

 
Изборен предмет (од предметите што се изучуваат на 
студиските програми на државните Универзитетот)    

 Вкупно кредити 9 сем. 30  

Десетти семестар/ насока: Криминолиогија и виктимологија 

Шифра 

Изборни предмети (2) (од листата изборни предмети 
од Факултетот) кредити 

фонд на 

часови 

ФБПКП03 
Современи концепти и теории во социјалната 
патологија 6 20 

ФБПКП04 Феминистички перспективи во криминологијата 6 20 

ФБПКП05 
Современи теории во виктимологијата и заштита на 
жртви на криминал 6 20 

ФБПКП06 Виктимизација и ранливи категории жртви   

ФБПКП07 
Психологија на криминално однесување и модели на 
психосоцијален третман 6 20 

ФБПКП08 Малолетничка правда 6 20 

ФБПКП09 Економски фактори и анализа на криминалот   6 20 

ФБПКП10 Современи тенденции во пенологијата 6 20 
ФБПКП09 Глобални ризици и закани  6 20 

 Вкупно кредити изборни предмети 12  
 Магистерска теза 18  

 Вкупно кредити десетти сем. 30  

 ВКУПНО КРЕДИТИ  60  

Десетти семестар/ насока: Криминална политика, корупција и организиран криминал 

Шифра 

Изборни предмети (2) (од листата изборни предмети 
од Факултетот) кредити 

фонд на 

часови 

ФБПКП12 Кривична постапка и полициски извиди 6 20 

ФБПКП13 Современи модели на полициско работење 6 20 
ФБПКП14 Меѓународна и европска полициска соработка 6 20 
ФБПКК07 Корупција и организиран криминал 6 20 

ФБПКП16 Илегална миграција и трговија со луѓе 6 20 

ФБПКП17 Државен и легален криминал 6 20 
ФБПКП18 Тероризам 6 20 

ФБПКП19 Криминал против животна средина    

ФБПКП20 
Финансиски криминал: појавни облици, истраги и 
конфискација на имот   

 Вкупно кредити изборни предмети 12  
 Магистерска теза 18  

 Вкупно кредити десетти сем. 30  

 ВКУПНО КРЕДИТИ  60  

 



во групата на изборни предмети за насоката криминологија и виктимологија се следниве 

научни дисциплини: 

ред. бр. Предмет 

1. Современи теории и концепти во социјалната патологија 

2. Феминистички перспективи во криминологијата 

3. Современи теории во виктимологијата и заштита на жртви на криминал 

4. Виктимизација и ранливи категории жртви 
5. Психологија на криминално однесување и модели на психосоцијален третман   

6. Малолетничка правда 
7. Економски фактори и анализи на криминалот 

8. Современи тенденции во пенологијата 
9. Глобални ризици и закани  

  

во групата на изборни предмети за насоката криминална политика, корупција и 

организиран криминал се следниве научни дисциплини: 

ред. бр. предмет 

1. Кривична постапка и полициски извиди  
2. Современи модели на полициско работење 

3. Меѓународна и евроспка полициска соработка 
4. Корупција и организиран криминал 

5. Илегална миграција и трговија со луѓе 

6. Државен и легален криминал 
7. Тероризам 

8. Криминал против животната средина 
9. Финансиски криминал: појавни облици, истраги и конфлискација на имот 

 

 


