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Опис на програмата

Целта на студиската програма по Студии за безбедност е да се понудат модули кои ќе ја опфаќаат основата на
областа на овие студии со цел професионално оспособување за базичните професии кои се поврзани со областа
како и да се обезбедат цврсти, посебни и систематски знаења за институциите и концепциите на безбедносните
системи како и за нивната состојба и перспектива во регионов и во светот.

Кариера

Дипломата на Правниот факултет е призната од Адвокатската комора и од Нотарска комора на РСМ.
Професионалните адвокатски и нотарски титули бараат формална регистрација во овие комори. Дипломата од
Правниот факултет на студентите им овозможува пристап до државните органи, посебно до правосудните органи:
судство и јавно обвинителство. Правниот факултет има склучено спогодба за соработка со Академијата за обука на
судии и јавни обвинители во РСМ. На студентите чија амбиција е да се занимаваат со научна работа, Правниот
факултет при УЈИЕ, им овозможува продолжување на студиите од трет циклус (докторски студии).  Студентите на
оваа програма, исто така, стручно се оспособуваат и за сите професии од областа на националната и меѓународната
безбедност, со посебен акцент во вршење на професиите во органите на безбедносниот систем во земјава.

Резултати од учењето
Знаење и разбирање

- Има напредни теоретски знаења и практично разбирање на националниот систем за безбедност и репродуцира
знаење за цели и стандарди за безбедност;
- Има познавање и увид на конкретни мерки и превентивни и репресивни акции на безбедност во контекст на
управувањето со кризни ситуации и приоритети во областа на безбедноста;
- Поседува детални податоци за разбирање и прифаќање на основните принципи на професионалната етика во
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областа на безбедноста;
- Има специфично значење на технологии и методологии на истражување во областа на безбедноста;

Примена на знаењето и разбирањето

- Идентификува и спроведува политики, процедури и правила за безбедност во областа.
- Идентификува и анализира најкомплицирани прашања во областа на безбедноста, кои учествуваат активно во сите
фази на имплементацијата на политики, процедури и одлуки во областа на безбедност и во воспоставување
стандарди за безбедност во организации и институции од областа.
- Толкува и расправа за современите прашања во врска со комплексни ризици, предизвици и закани за безбедноста.
- Формулира планови, извештаи и стратегиски документи од областа на управувањето со кризи ситуации и користи
техники и механизми за контрола на безбедносни стандарди.
- Го применува знаењето стекнато преку процесот на истражување на решавање комплексни и практични
безбедносни прашања.

Способност за проценка

- Донесува одлуки за решавање на најсложените случаи, преку истражување на креирањето практични политики,
процедури и одлуки во областа на безбедноста.
- Оценува и разликува стандарди за безбедност на организациите и институциите во областа на безбедноста.
- Поседува напредно критичко размислување, со примена на методот на анализа и споредба;

Комуникациски вештини

- Употребува соодветна терминологија за комплексни и специфични прашања во областа на безбедноста.
- Активно се вклучува во научно аргументирање и во дебата.
- Ги употребува официјалните јазици на Универзитетот и има напредни вештини на информатичките технологии во
научната работа.

Вештини на учење

Комуникациски вештини
- Употребува соодветна терминологија за комплексни и специфични прашања во областа на безбедноста.
- Активно се вклучува во научно аргументирање и во дебата.
- Ги употребува официјалните јазици на Универзитетот и има напредни вештини на информатичките технологии во
научната работа.

Листа на предмети

Семестар 1

[MCCR1220] [6.0 ЕКТС] Кривично материјално правo
[MCCR1040] [6.0 ЕКТС] Криминологија 
[CM215] [6.0 ЕКТС] Kриминалистика 
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет  
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет  

Семестар 2

[MCSS4010] [30.0 ЕКТС] Магистерски труд 

Description of courses

Задолжителни предмети

Кривично материјално правo
Основа за изведување на наставата по овој предмет се програмите на предметите Кривично право - општ дел
и кривично право - посебен дел. При изведувањето на наставата по овој предмет, наместо традиционалниот
метод екс катедра, активно се применува и методот на студија на случај како и клиничкиот метод.  



Криминологија 
Стекнување напредни знаење за предметот на проучување на криминологијата и на главните криминолошки
институции, современите проблеми и тенденции како и проучување на влијанието на разните фактори врз
извршувањето на кривичните дела, криминолошките испитувања поврзани со сторителот и со жртвата на
кривичното дело како и идентификување и анализирање на современите криминолошки прашања. 

Kриминалистика 
Специјализација во оваа област е потребна посебно за тие кадри кои ќе работат во органите на правосудство
– судови, јавни обвинителства и судска полиција. Криминалистиката како своја основа ги има кривичното
законодавство, кривичното процесно законодавство и подзаконските прописи кои произлегуваат од нивното
применување. Секое законско битие на кривичното дело вклучува утврдување на целината на фактите и
околностите кои се релевантни за сестрано и правично решавање на кривичниот случај.  

Магистерски труд 
Овој предмет им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за
составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Предметот е наменет да биде
целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да
пристапат кон истражување и пишување на тезата. Предметов има единствен повратен резултат - да им
овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална
ефективност. Се што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на
пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства
како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ.  

Изборни предмети

Прекршочно право 
Целта на предметот е студентите да стекнат напредни знаења за прекршочното право како научна
дисциплина, за материјалниот и процедуралниот дел на прекршочното право како и за законското регулирање
на прекршоците според Законот за прекршоци.

Криминалистичка методика 
Криминалистичката методика е посебен дел на криминалистичката тактика која ги проучува и ги утврдува
начините и методите за откривање на посебните видови или групи кривични дела и на нивните сторители.
Оваа дисциплина ги проучува и разликите кои се манифестираат при преземање на истражните дејствија на
разните кривични дела. Во рамките на овој предмет студентите посебно ќе учат за методиката на
истражување и на откривање некои кривични дела, како на пример методика на истражување и откривање
убиства, разни контрабанди, терористички акти, корупција, сообраќајни несреќи, воени злосторства итн.

Виктимологија  
Проблематиката на жртвата, процесот на виктимизација, зголемувањето на бројот на луѓето кои се подложни
на виктимизација, надоместот на штета и превенцијата на виктимитетот се главните теми на овој предмет,
бидејќи виктимизацијата и заштитата на жртвите се голема преокупација на современото општество.

Пенологија
Преку овој предмет студентите ќе стекнат знаење за предметот на проучување на пенологијата и главните
пенолошки институции, проблеми и тенденции, за влијанието на разните фактори врз извршувањето на
кривичните санкции, пенолошките испитувања поврзани со казните изречени за кривичните дела како и за
идентификување и анализирање на современите пенолошки прашања.

Кривично процесно право 
Целта на предметот е студентите да стекнат солидни теоретски и практични сознанија за кривично-
процесните одредби и институти со кои законски се регулира дејноста на процесните органи и на другите
учесници во кривичната постапка и да се оспособат за нивна практична примена.

Малолетничка деликвенција 
Малолетниците деликвенти се во тесна врска и со другите социопатолошки појави, како: наркоманијата,
алкохолизмот и проституција, појави кои денес се шират речиси во секоја земја на светот, а за жал се присутни
и во нашава земја. Затоа, основната цел на оваа дисциплина е да се откријат и да се евидентираат новите



форми на оваа криминална појава и да се објаснуваат причините за нивно присуство со цел да се предложат
соодветни мерки за превенција и репресија.

Малолетничко споредбено казнено право 
Во рамките на предметот се проучуваат кривичните системи спрема децата на различни држави, преку
системска анализа на решенијата од кривичните закони во контекстот на нивното хармонизирање со
Конвенцијата на ООН за правата на детето.

Организиран криминал 
Организираниот криминалитет како нова дисциплина ги проучува формите, причините и мерките за
спречување и за сузбивање на криминалитетот од сите видови и области. Особено значење се придава на
теориите за oрганизиран криминалитет, криминалните организации како и облиците на манифестација.

Криминалистички техники и тактики 
Специјализација во оваа област е потребна посебно за тие кадри кои ќе работат во органите на правосудство
– судови, јавни обвинителства и судска полиција. Криминалистиката како своја основа ги има кривичното
законодавство, кривичното процесно законодавство и подзаконските прописи кои произлегуваат од нивното
применување. Секое законско битие на кривичното дело вклучува утврдување на целината на фактите и
околностите кои се релевантни за сестрано и правично решавање на кривичниот случај.

Криминалистичка психологија 
Оваа дисциплина има помошен карактер за другите кривично-правни науки со цел психолошко вреднување и
оценување на вистината и лагата во судското постапување кон обвинетите, сведоците и кон другите лица во
кривично-судската постапка, преку психолошка оцена на нивните искази и дејствија.

Компјутерски криминалитет 
Студентите ќе стекнат напредни сознанија за најновите облици на кривичните дела кои се вршат преку
компјутерот и преку интернет-мрежите како и за современите начини на спречување на ваквиот криминалитет
кој се развива сѐ повеќе во денешните дигитални општества. Ќе се проучуваат кривичните дела од типот на
компјутерска измама, фалсификување компјутерски софтвер и други облици на злоупотреба на Интернетот за
криминални цели. Ќе се анализира домашното скоро реформирано законодавство, а ќе се добиваат сознанија
и за светските стандарди и текови во оваа област.

Етика во криминалистика 
Криминалистичката етика е дел од општата етика која го проучува прашањето како со превентивни и
репресивни мерки да се заштити заедницата од криминалитетот на професионален и ефикасен начин, а
истовремено да се почитуваат и уставните и законските начела за слободите и правата на граѓаните. Таа е
важна бидејќи полициската работа се третира како професија и етиката и етичките стандарди играат голема
улога во начинот на вршењето на професијата.

Полициско право 
Во рамките на предметот полициското право се проучуваат: државјанството, надзорот и заштитата на
државната граница, работите на општа безбедност на лицата и имотот, полициските работи, патните исправи,
странците, функциите на полицијата, начелата за вршење на полициските овластувања, јавните собири,
организацијата и функционирањето на полицијата во РМ, организацијата и надлежноста на МВР, државните
граници, странците и правото на азил, како и приватната заштита. Во овој предмет низ систематизиран и
интердисциплиниран пристап се изучуваат напредните теоретски и практични аспекти на примената на
полициското право, тактиката и современите методи во примена на полициските овластувања за остварување
ефикасна и ефективна полициска функција во современото општество, како и контрола врз полицијата.

Реторика  
Во текот на својата историја долга 2500 години, реториката се користи за означување многу нешта, но под
реторика денес се подразбира уметноста на убедување преку јазик. Реториката го означува начинот на кој
поединецот се надоврзува на одредена тема или идеја со цел да го убеди другиот. Реториката ја
карактеризираат неколку главни одлики и најпрвин ги дефинира одредените типични ситуации на говорот.

Мултилингвализам и мултикултурализам
Цел на овој предмет ќе биде разгледување на повеќејазичноста во мултикултурните општества, кaкo социјална
појава. Оваа појава е масовна во светот. Во предавањата ќе се разгледуваат попрецизно термините:
еднокултурност, повеќекултурност, мултикултурност. Ќе биде разјаснет поимот лингвистички национализам, а



се изделуваат две форми на ваков национализам, при што едната се судира со другата: кај водачите на
најмоќните земји национализмот значи ширење, а за малцинствата тој добива форма на непокор и борба за
афирмација на идентитетот, наспроти таков притисок. Видно место во програмата ќе зазема и
мултикултурализмот во сферата на образованието.

ИТ-апликации за изработка на научен труд  
Целта на овој предмет е: - Да им се прикажат техничките елементи, структурата на текстот и дизајнот на еден
научен труд. - Да им овозможи на студентите да стекнат понапредни познавања и вештини од одбрани
напредни поглавја од ИТ-апликации, кои ќе им бидат потребни при изработка на научни и стручни трудови. -
Практична примена на овие цели при изработка на индивидуален научен труд на студентот.

Професионална комуникација 
Предметот е фокусиран на развојот на оние комуникациски вештини кои се суштествени за ефикасно
функционирање во професионалниот свет. Студентите ќе го совладуваат процесот на анализа на различни
комуникациски ситуации, и тоа како соодветно да одговорат на нив. Меѓу темите кои ќе бидат вклучени се и
комуникација во организации, интерперсонална и групна комуникација, усни презентации, интервјуа за
вработување, професионални деловни писма, како и интерперсонални вештини, вклучувајќи групна динамика
и тимска работа.

Менаџмент на проекти 
По успешното завршување на наставата, студентите треба да бидат способни: - Да ги планираат активностите
неопходни за реализација на проектот, да ја идентификуваат нивната меѓузависност во поглед на
времетраењето и трошоците. - Да ги подготвуваат потребните извештаи и да ја реализираат целокупната
потребна комуникација меѓу проектот и клиентот, како и меѓу членовите на тимот и другите стејкхолдери. - Да
го структурираат проектот со своите составни активности. - Да изработат гантограм и мрежен дијаграм на
проектот и да го утврдат најкраткото време за реализација на проектот. - Да користат софтвер МС Проект
како алатка во процесот на планирање, иимплементација и при надзор врз проектот. - Да го дефинираат
проектот, да ги идентификуваат неговиот обем и неговите цели, како и да развијат проектна спецификација.

Методи на оптимизација 
Целта на овој предмет е да се презентираат текниките на моделирање и оптимизација со цел да се оспособи
студентитет за развивање модели кои се користат за решавање реални проблеми од областа на
компјутерските науки. Целта на овој предмет е да се анализира важноста на матричното факторизирање како
една важна алатка што нуди модалитети за оптимизација на решенијата на различни нумерички алгоритми кои
се од основен интерес за решавање проблеми од областа на компјутерските науки. Преку овој предмет
студентите ќе се запознаат со основите на теоријата на оптимизација и со методите на изнаоѓање на
оптимумот. Ќе се анализираат различни методи на оптимизација, како што се: симплекс методата, проблемот
на дуалноста и сензитивноста на проблемите на линеарното програмирање. Ќе се анализира компјутерската
примена на секој анализиран проблем, предложувајќи и соодветен модел за оптимизација.

Етички и правни прашања во информатички технологии (ИТ) 
Цели на предметната програма: - Да се разбере реалниот однос меѓу компјутери, технолошки промени,
општеството и законот. - Да се истакне моќната улога која компјутерите и компјутерски професионалци ја
имаат во технолошкото општество. - Да се разберат правните области, кои се релевантни за компјутерската
дисциплина. - Да се разберат етичките концепти кои се важни за корисниците на компјутери и за
професионалците. - Да се стекне искуство за разгледување етички прашања и за решавање етички дилеми.

Заштита на човековите права  
Целта на овој предмет е: да ги запознае студентите со концептот на меѓународното право за правата на
човекот, спроведување на тие права во праксата, нивното влијание во креирањето на националните политики;
да ги поттикне студентите да размислуваат критички на односот меѓу меѓународното право и националното
право; да ги направи свесни за сегашните меѓународни настани, како тие влијаат врз секојдневниот живот на
луѓето во светот; да ги поттикне студентите да го дадат својот придонес во областа на изготвување на
законите за заштита на човековите права, со надеж дека донесувачите на одлуки ќе ги земаат во предвид во
процесот на создавање и спроведувањена државните политики.
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