Биди и ти дел од успешната приказна на Факултетот за безбедност – Скопје

Михаела Трајкоска
студент на прв циклус студии, трета година
Криминалот е во постојан пораст. Со цел навремено да се
спречи и квалитетно да се сузбие, потребен е квалитетен кадар
на службени лица кои ќе бидат секогаш еден чекор пред
престапниците. Желбата да се запишам и да студирам на овој
факултет ја имав уште во основното образование, а со
завршување средно образование во СОУ Гимназија “Мирче
Ацев” - Прилеп, во 2017 година конечно ми се исполни.
Да се стекнам со знаење и да ја работам едната од најстарите професии, беа доволна
причина зошто јас, Михаела Трајкоска, студент на прв циклус студии во трета година, се
запишав на Факултетот за безбедност во Скопје, насока Криминалистика. Самиот факт
дека е најстар факултет од областа на безбедноста во нашата земја и тоа што располага
со најпрофесионален кадар кој постојано ги мотивира и е одличен партнер на студентите,
допринесе дополнително да го засакам тоа што го студирам.
Факултетот нуди огромни можности. Од квалитетен материјал и квалитетните предавања
од страна на професорите за да се стекнеме со потребното знаење, праксата која што е
задолжителна за секој студент и вештините со кои се стекнуваме од неа, па до можноста
за студентска мобилност благодарение на одличната сорботка на ФБС со другите
факултети од високо рангирани универзитети. Знаењата од областа на
криминалистичката тактика, техниката и методиката, потоа правото, криминологијата,
безбедноста, полицијата, психологијата и разузнавањето и посебно областите кои ги
опфаќаат економскиот, организираниот, комјутерскиот криминал и други, а и специјалното
физичко образование кое се изучува, се водич за изработка на стручен и професионален
кадар кој ќе биде компетентен постојано да инвестира во заедницата и да се грижи за
безбедноста на сите луѓе.
Она што е исто така многу значајно е тоа што постојано се организираат настани и
активности кои ги засегаат студентите и тоа е можност за секој да се докаже, и тоа и во
нашата земја, но и во земјите и на факултетите кои се партнери со Факултетот за

безбедност. Регионални школи во различни градови, разни семинари и конференции,
исто така настани со познати и истакнати личности од областа на безбедноста каде вреди
да се присуствува, се само дел.
Правата на студентите и искажувањето на сопствените мислења се почитуваат,
функционира и Факултетското студентско собрание, а дел од него сум и јас.
Факултетот за безбедност е мојот избор. Бидете и Вие дел од најдобрите и изберете го
најдоброто за Вас, бидејќи студирањето е вашата одговорност.
Бидете дел од нашата успешна приказна.

Александар Стојановиќ
апсолвент на Факултет за безбедност – Скопје
Во време на комплексни и многубројни општественополитички и економски збиднувања, кога односите меѓу
разните субјекти се мултиплициираат, сосема е оправдано да
се очекува и прогресивен раст на стапката на
криминалитетот. Техничко-технолошкиот развој и напредок,
во голема мера на криминалните поведенија им наметнуваат
примеси на софистицираност и транснационалност. Токму
затоа е потребен стручен профил на лица кои ќе се
оспособени и вешти да се справат со криминалитетот во
општеството, бидејќи, како што лекарот има за задача да ги лекува луѓето од акутни или
хронични болести, така и лицата вработени во безбедносните служби се задолжени да го
лекуваат општеството од разни асоцијални појави, меѓу кои спаѓа и криминалитетот.
Како првенец на генерацијата во СОУГ “Гоце Делчев”- Куманово, имав навистина широк
избор за тоа на која високообразовна институција да се запишам. Меѓутоа и покрај
широкиот спектар на можности сепак мојот избор беше мошне едноставен. Се запишав
на Факултет за безбедност – Скопје, бидејќи тоа уште одамна беше мојата најголема
желба и поради тоа што токму оваа институција како готов производ дава кадри кои се
сосема компетентни за работа во безбедносните служби. Факултетот за безбедност –
Скопје е спрегата, влезницата, која студентите треба да ја заработат, за да во иднина
станат квалитетни припадници на македонските служби за спроведување на законот.
Какви можности нуди овој факултет? Нуди енормно големи можности. Нуди знаења од
областа на криминалистичката техника, тактика и методика, кои испреплетувајќи се меѓу
себе ја градат трихотомијата на криминалистичката наука. Нуди знаења и од областа на
разузнавањето и контраразузнавањето, од областа на справувањето со софистицираните
појавни облици на криминалитет, какви што се економскиот, компјутерскиот
криминалитет, организираниот криминал и др. Студентите на Факултет за безбедност –
Скопје имаат можност трајно да се стекнат со методи, начини и средства за

идентификување, истражување, докажување и разрешување на кривично-правни
настани.
Она што е исто така значајно е фактот дека студентите се здобиваат и со знаења за
етиологијата, односно за причините кои го детерминираат криминалитетот, што е особено
важно за да истите можат да ја сфатат суштината на истиот. Продирањето во корените на
оваа општествена појава, проучувајќи ја истата низ призмата на криминологијата и
криминалистиката, несомнено значи и нејзино навремено разрешување, пресретнување и
превенирање на условите, причините и факторите кои ја генерираат, со што акцентот се
повеќе се става на превенцијата, а се помалку на репресијата.
На тој начин Факултетот за безбедност – Скопје на пазарот на трудот нуди квалитетни
професионалци кои со дипломирањето се оспособени за работа во Министерстово за
внатрешни работи, во Агенцијата за разузнавање, во Агенцијата за национална
безбедност, Управата за Финансиска полиција, Царинската управа и другите безбедносни
служби кои го сочинуваат безбедносниот систем на нашата држава.
Горд сум што се запишав на овој факултет и уште погорд сум што студентите ме избраа
за претседател на факултетското студентско собрание на истиот. Сега сите заедно
можеме да дадеме свој придонес во подобрувањето на условите за студирање како и во
градењето на повисок студентски стандард, ставајќи ги правата на студентите на
највисокиот пиедестал.
Бидете креатори на својата успешна приказна.

Моника Тодорова
студент на прв циклус студии, трета година
Една од најважните одлуки во животот кај секој од нас, особено
кога сме млади, амбициозни и полни со предизвици – во
периодот по завршувањето на средното образование,
формирајќи ја онаа почетна визија за сопственото јас и
избирајќи ја насоката по која сакаме да се движиме,
донесувањето на одлуката за тоа што сакаме да бидеме, каде
се гледаме во иднина и каде да продолжиме со образованието е
дефинитивно и една од најтешките според мене.
Јас, Моника Тодорова по завршување на моето средно образование во гимназијата СОУ
„Јане Сандански“- Струмица во 2017тата покрај големиот број на понудени
високообразовни институции сепак донесов одлука да се запишам на Факултетот за
безбедност -Скопје, да ја остварам мојата долгогодишна желба, за која верувам го
направив вистинскиот избор.

Како студент во трета година од прв циклус студии, можам да ве уверам дека Факултетот
за безбедност е вистинското место каде можете да го изградите вашето критичко
мислење, да се соочите со предрасудите, проблемите, негативностите, манипулациите, а
особено да се запознаете и со сите појавни облици на криминалот и корупција кои во
нашето општество и те како постојат и тоа директно, преку предавањата на професорите
кои целиот нивен професионален ангажман го посветиле на науката, истражувањата и
практиката.
Искористете ја можноста да стекнете знаења од исклучително компетентни луѓе,
професори со богато професионално искуство кои на најсоодветен и разбирлив начин
успеваат да ви ги доловаат и разјаснат проблемите. Отвореноста за соработка професор
– студент е на значително високо ниво. Како член на Факултетското студентско собрание
можам да ви ја потврдам и вклученоста на студентите и придонесот при менаџирањето и
донесувањето на одлуките како и целокупното функционирање на факултетот со цел
значително подобрување на условите за студирање.
Дали ќе се посветите на знаењата кои ќе ви бидат од суштинско значење во животот и на
било кој начин ќе допринесете најпрво за самите себеси а потоа и за факултетот на кој
студирате, од вас зависи.
Како дел од активностите на Факултетот за безбедност - Скопје кои стручната и
образовната подготвеност ја чинат целина би ги издвоила летните и зимски безбедносни
школи, организирањето на многубројни конференции, (овде особено би го напоменала и
организирањето на првата студентска конференција каде професорите отворено и
несебично се обидуваат да ја доближат до нас-студентите творечката, како и
истажувачката дејност) потоа бројни тркалезни маси, стручни расправи, гостувања на
професори од други универзитети од земјата и странство, можноста за студентска
мобилност,како и практичниот дел и организирањето на наставата по логорување.
Факултетот за безбедност како единствена високообразовна установа од областа на
безбедноста која уште одамна позади себе остава повеќе од децениска успешна
приказна со успешни луѓе Ве предизвикува и Вас да бидете дел од неа.
Направете го Вашиот избор, придружете ни се!

