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Стандард 1. Структура на студиската програма
Назив на студиската програма на првиот циклус на универзитетските, академски студии:
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КОЧАНИ- Правосудна насока
/ петгодишни студии/
Студиската програма на Правниот Факултет-Кочани при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип е
структурирана како високо интередисциплинарна и мултидисциплинарна студиска програма.
Програмата на основните академски студии во I циклус ја сочинуваат општо - образовни,
истражувачки и стручни предмети и потесни области по избор, кои формираат наставна целина
каде се наведени областите по хронологија и поврзани во мултидисциплинарни и
интередисциплинарни студиски програми. Реализацијата на програмата започнува од
фундаментални дисциплини како што се: вовед во право,основи на економија политички
систем,реторика на право,историја и социологија на право и други. Програмата продолжува со
изучување на голем број на стручни предмети кои покриваат области од граѓанското
право,казненото право,компјутерската техника, странските јазици а со посебно внимание се
развиваат стручните области од областа на применетата економија,финансискиот
менаѓмент,домашното и меѓународното трговско право и други изборни предмети.
Оваа програма настана како резултат на потребата на регионот од правници кои успешно ќе се
вклучат во правосудството во подрачните единици од министерствата на Р.Македонија и во
локалната самоуправа,училиштата,центрите за социјални работи и приватните фирми кои имаат
потреба од правници .
2009/2010 година - Штип и Кочани
Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, web - страница на
институцијата: http//www.ugd.edu.mk) - Прилог 1.1.

Стандард 2. Мисија на студиската програма
Нашите наставни програми се ориентирани кон отстранување на ризиците и вклучување на
високото образование и науката во оваа област која има клучна улога во севкупниот развој на
земјата.
Наша мисија е стекнување, развивање и пренесување на знаења за едукација на студенти,
истражувачи и стручни лица од областа на правото.Со тоа го унапредуваме развојот на
правосудството, јавната администрација , дипломатијата и новинарството. А воедно и развојот на
руралниот и урбаниот простор, со што даваме огромен придонес во рамномерниот регионален
развој на образованието и во целокупниот квалитет на животот во локална ,регионална,
национална и глобална рамка.
Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, веб-страница на
институцијата: http//www.ugd.edu.mk) - Прилог 1.1.
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Стандард 3. Цели на студиската програма
Наша цел е стекнување, развивање и пренесување на знаења за едукација на студенти, истражувачи и
стручни лица од областа на правото. Со тоа го унапредуваме развојот на правосудството, јавната
администрација , дипломатијата и новинарството. А воедно и развојот на руралниот и урбаниот
простор, со што даваме огромен придонес во рамномерниот регионален развој на образованието и
во целокупниот квалитет на животот во локална ,регионална, национална и глобална рамка.
Наши цели:
Обезбедување на студентите врвна едукација, базирана на најнови светски истражувачки
достигнувања;
- Изведување на настава преку студиски програми засновани на Европскиот кредит трансфер
систем (European Credits Transfer System - EKTS), приспособени во согласност со
Болоњската декларација;
- Осигурување на сопствен наставно-истражувачки кадар и материјални ресурси
(лабораториска опрема, информатичка опрема, машини, површини, инфраструктура и др.)
во соработка со водечки образовно-истражувачки институции во регионот и светот;
- Активно вклучување во меѓународниот состав на високото школство и наука, со поголема
мобилност на студентите и на наставниот кадар;
- Вклучување во меѓународни образовни, научно-истражувачки и стручни проекти и нивна
имплементација на национално ниво;
- Организирање на сопствени советодавни стручни служби;
- Квалитетен пренос на знаења и технологии спрема други корисници, особено на слични
институции и стручни служби;
- Организирање и обезбедување на разни експертизи, препораки, сертификати, лиценци и
контрола во сите области на јавната администрација и финансовото право;
- Поттикнување и учество во донесувањето на важни прописи и закони од областа на
високото образование,правосудството,политиката и јавната администрација;
- Континуирано градење и усовршување на стручниот и професионалниот углед на Правниот
Факултет, а со тоа и на нашиот Универзитет „Гоце Делчев” - Штип.
Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, веб-страница на
институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk)
Евиденција: Додаток на диплома - Прилог 4.1.
-

Стандард 5. Курикулум
Курикулумот на основните академски студии на Правниот факултет е така концептиран да ги
задоволува и исполнува поставените и дефинирани цели и обврски. Структурата на студиската
програма е така дефинирана да содржи:
- универзитетско општообразовни предмети (УО)
- теориско-методолошки предмети (ТМ),
- научно-стручни предмети (НС) и
- стручно-апликативни (СА).
Првите две години е заедничка задолжителна програма во сите диспензирани места на студирање
организирана по примерот на едена базична насока: Правосудната насока.
Првата и втората година се изучуваат основни и општо образовни предмети од заедничката
студиска програма за сите насоки овен новинрство и односи со јавнноста и во сите диспензирани
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места. Овие основни предмети на студентот го оспособуваат за развој и примена на научните и
стручните достигнувања. Во втората и третата година постојат и изборни предмети, со што
студентот ги изразува и покажува своите афинитети и ориентации кон одредени области кој може
да ги избира. Во четврта и петтата година постојат и изборни предмети, со што студентот ги
изразува и покажува своите афинитети и ориентации кон одредени области кој може да ги избира.
Сите предмети се едносеместрални и носат одреден број на ЕКТС. Редоследот на изведувањето
на предметите е логичен и го следи континуитетот на надградбата од претходно реализираните
предмети.
Во овој курикулум е опишан секој предмет кој содржи назив, тип, цел и очекувани исходи од
предметите. За секој предмет исто така се опишани содржината на предметот, литературата која се
препорачува, методите на изведување на наставата, начинот на изведување и оценување и други
податоци за предметите.
Студиската програма е усогласена со европските стандарди, во поглед на условите за упис,
траењето на студиите, стекнувањето на кредитите, начинот на студирање и стекнувањето на
диплома.
Евиденција: Распоред на предмети - Прилог 5.1.; Книга на предмети (во документацијата на вебстраница на институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk); Прилог 5.2 Одлука за прифаќање на
студиската програма од страна на стручните органи на високообразовната установа;
Прилог 5.3 (во продолжение).
Табела 5.1. Распоред на предметите по семестри и години на студии
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Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар

АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

ЕКТС

ПРВА ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
5.

ЗПП110
ЗПП120
ЗПП130
ЗПП140
ЗПП150

Вовед во правото
Уставно право
Основи на економија
Историја на право
Реторика и право

I
I
I
I
I

задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен

Вкупно во прв семестар:
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ЗПП210
ЗПП220
ЗПП230
ЗПП240
ЗПП250
ФПП260

Социологија на правото
Римско право
Политички систем
Граѓанско право-општ дел
Информатика
Спор и рекреација*

II
II
II
II
II
II

задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен
факултативен

Вкупно во втор семестар:

Вкупно часови на активна настава за прва година

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

6
6
6
6
6

10

10

5

30

2
2
2
2
1
0
9

2
2
2
2
1
0
9

1
1
1
2
1
2

6
6
6
8
4

760

8

30

60

*Услов за упис на трет семестар
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П
В

Други
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Код

Тип

Рб.

Семестар
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ЕКТС

ВТОРА ГОДИНА
11.

ЗПП310

12.

ЗПП320

13.

ЗПП330

14.

ЗПП340
ЗПП350

15.

Меѓународно јавно право
Казнено право
Стварно право
Трудово право
Англиски,руски,француски
,германски јазик

III

задолжителен

2

2

1

6

III

задолжителен

2

2

2

8

III

задолжителен

2

1

1

6

III

задолжителен

2

1

1

6

III

задолжителен

0

0

4

4

8

6

9

30

Вкупно во трет семестар:
Забелешка:Студентите во трет семестар бираат еден од понудените странски
јазици

18.

ЗПП410

19.

ЗПП420

20.

ЗПП430

22.
23.

ИПП440
ИПП450

24.

ИПП460

Административно право
Право на друштва
Криминологија
Наследно право
Семејно право
Втор странски јазик

IV

задолжителен

2

2

2

8

IV

задолжителен

2

2

1

6

IV

задолжителен

2

2

2

8

IV
IV

изборен
изборен

2
2

1
1

0
0

4
4

IV

изборен

0

0

4

4

10

8

9

30

Вкупно во четврти семестар:
Вкупно часови на активна настава во втора година:

760

60

Забелешка:Студентите во четвртиот семсетар бираат два од трите изборни предмети
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Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар
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ЕКТС

ТРЕТА ГОДИНА
26.

ЗПП510

27.

ЗПП520

28.

ЗПП530

29.

ИПП540
ИПП550

30

Граѓанско процесно
право
Вовед во правото на ЕУ
Облигационо право
Филозофија на право
Политичка социологија

V

задолжителен

2

2

2

8

V

задолжителен

2

2

2

8

V

задолжителен

2

2

2

8

V

Изборен

2

1

0

4

V

изборен

2

1

0

4

8

8

6

28

V
Вкупно во петти семестар:
35.

ЗПП610

36.

ЗПП620

37.

ЗПП630

38.
39.

ЗПП640
ЗПП650

Трговско право
Казнено процесно право
Применета економија
Финасово право
Договорно право

VI

задолжителен

2

2

1

6

VI

задолжителен

2

2

2

8

VI

задолжителен

2

2

1

6

VI
VI

задолжителен
задолжителен

2
2

2
2

1
1

6
6

10

10

6

32

Вкупно во шести семестар:
Вкупно часови на активна настава во трета година:

760

60

Вкупно часови на активна настава во сите три години

2280

180

Забелешка:Студентите во петтиот семестар бираат еден од двата изборни предмети
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар

АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

ЕКТС

ЧЕТВРТА ГОДИНА
40.

ЗПП710

41.

ЗПП720

42.

ЗПП730

43.
44.
45.

ИПП740
ИПП750
ИПП760

Казнено право-применета
програма
Граѓанско право –
применета програма
Правосуден систем на РМ
Цивилно општество
Запишување на права на
недвижности
Стечај и стечајна постапка

VII

задолжителен

2

2

1

8

VII

задолжителен

2

2

1

8

VII

задолжителен

2

2

1

6

VII

Изборен

2

1

0

4

VII

изборен

2

1

0

4

VII

изборен

2

1

0

4

10

8

3

30

Вкупно во седми семестар:
46.

ЗПП810

47.

ЗПП820

48.

ЗПП830

49.

ЗПП840

Право на интелектуална
сопственост
Управно процесно право
Малолетничко казнено
право и малолетничка
деликвенција
Меѓународно казнено
право

VIII

задолжителен

2

1

1

6

VIII

задолжителен

2

2

1

8

VIII

задолжителен

2

1

1

6

VIII

задолжителен

2

2

1

8

8

6

4

28

Вкупно во осми семестар:
Вкупно часови на активна настава во четврта година:

760

60

Забелешка:Студентот во седми семестар избира два од трите изборни предмети.

10

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар

АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

ЕКТС

ПЕТТА ГОДИНА
50.

ЗПП910

51.

ЗПП920

52

ЗПП930

53

ИПП940

54.

ИПП950

55.

ИПП960

56.

ЗПП1010

57.

ЗПП1020

58.

ЗПП1030

Методологија на научно
истражувачка работа
Етика и деловна
комуникација
Право на ЕУ, правда и
внатрешни работи на ЕУ
Менаџмент со човекови
ресурси
Човекови права
Арбитражно право

IX

задолжителен

2

2

1

8

IX

задолжителен

2

2

1

6

IX

задолжителен

2

2

1

8

IX

Изборен

2

1

0

4

IX

изборен

2

1

0

4

IX

изборен

2

1

0

4

Вкупно во деветти семестар:

10

8

3

30

Криминалистика
Пенологија
Корупција и организран
криминал
Дипломска работа (за
наши студенти)

X

задолжителен

2

2

0

6

X

задолжителен

2

2

1

8

X

задолжителен

2

2

1

8

0
6

0
6

10
12

8
30
20

6

6

12

30

Магистерски труд
Вкупно во десетти семестар:
Вкупно часови на активна настава во четврта година:

760

60

Забелешка:Студентот во деветти семестар избира два од понудените три изборни предмети.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КОЧАНИ
ПРАВОСУДНА НАСОКА

КНИГА НА ПРЕДМЕТИ
Табела 5.2.
Спецификации на предметите
Табела 5.2.а
Спецификации на стручната пракса
Табела 5.2.б
Спецификации на дипломската работа

Кочани, август 2009 г.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

СОДРЖИНА

ЗАЕДНИЧКА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА I, II , III,IV,V ГОДИНА – ПРАВОСУДНА НАСОКА

А
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Задолжителни предмети
Уставно право
Реторика и право
Вовед во право
Историја на право
Основи на економија
Социологија на правото
Римско право
Граѓанско право-општ дел
Политички систем
Информатика
Меѓународно јавно право
Казнено право
Стварно право
Трудово право
Административно право
Право на друштва
Криминологија
Граѓанско процесно право
Вовед во правото на ЕУ
Облигационо право
Трговско право
Казнено процесно право
Применета економија
Финансово право
Договорно право
Казнено право-применета програма
Граѓанско право-применета програма
Правосуден систем на РМ
Право на интелектуална сопстевност
Управно процесно право
Малолетничко казнено право и
малолетничка деливенција
Меѓународно казнено право
Методологија на научноистражувачка

Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изборни предмети
Англиски јазик
Руски јазик
Германски јазик
Француски јазик
Наследно право
Семејно право
Втор странски јазик

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Политичка социологија
Цивилно општество
Запишување права на недвижности
Стечај и стечајна постапка
Менаџмент со човекови ресурси
Човекови права
Арбитражно право

Филозофија на правото
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

34.
35.
36.
37.
38.

програма
Етика и деловна комуникација
Право на ЕУ, правда и внатрешни работи
на ЕУ
Криминалистика
Пенологија
Корупција и организиран криминал
Дипломска работа
Магистерски труд

Табела 5.2. Спецификација на предметните програми
Студиска програма:
Правосудна насока
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Вовед во правото
Код на предметот:

ЗПП110

Наставник: доц.д-р Јован Ананиев
Соработник: Кристина Мишева , пом. Асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, изработка на семинарска работа или есеј ,
полагање колоквиуми и полагање на писмен и усмен дел на предметот по завршување со
предавањата и успешно завршени вежби.
Цели/компетенции на предметот:
Целта на предметот е студентите да се стекнат со основни познавања кои ќе им бидат база во
проучување на правото,предметот е поделен на два дела кои офакаат еден дел ја опфаката
државата , а другот дел за правото и.т.н.
Содржина на предметот:Предметот

претставува теоретска правно-политичка
дисциплини, преку која, студентот ги проучува најважните категории, процеси и
институции кои се однесуваат на државата и правото. Предметот е поделен на
два дела. Првиот дел се однесува на разработка на материјата која се
однесува за државата а вториот дел за правото. Едни од основните теми кои
се разработуваат се: историскиот контекст и филозофските сфаќања за
14

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

настанокот на државата; местото на државата во политичкиот систем и
нејзините белези, функции и организација; видовите на политички режими и
облиците на владеење и државно уредување; моделите на демократија,
политичките интереси и легитимитетот;концептот на суверенитет и
супранационализмот; правната држава и човековите права; врската меѓу
правните норми со другите видови општествени норми; суштината на правниот
поредок, норма, акт и однос; субјекти на правото; концептите на законитост и
правичност и видовите на толкување на правото.
Предвидени студиски достигнувања
Литература:Вовед во правото од Димитар Бајалџиев
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: предавања, консултации и вежби
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
Поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Правосудна насока
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

РЕТОРИКА И ПРАВО

Код на предметот: ЗПП150
Наставник: Проф.д-р Стеван Алексоски,редовен професор
Соработник: Владимир Митревски, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, изработка на семинарска работа или
презентација, полагање колоквиуми посета и активност на предавања,полагање на писмен
и усмен дел на предметот по завршување со предавањата и успешно завршени вежби.
Цели/компетенции на предметот: Целта на предметот е студентите да се стекнат со
основни познавања од реториката кои ќе им бидат база во поврзувањето на реториката со
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
правните дисциплини.Предметот е поделен на три дела кои ја опфакаат
небербалнта,вербалната и деловната комуникација.

Предметната програма опфаќа содржини кои се
тесно поврзани со казненото и граѓанското процесно право,
административното право, елементите на невербалната, вербалната и
деловна комуникација, кои се значајни за практичната примена на
реториката во судската пракса (форензична реторика). Програмата исто
така ги запознава студентите со основите на реториката, стиловите на
ораторството, основните карактеристики на говорникот и аудиториумот,
елементите на изразниот и култивираниот говор, реторичките видови на
јавното говорење (дијалози, монолози), подготовката и реализацијата на
говорот, методите на излагање во усната деловна комуникација, основните
техники на поставување на прашања и давање на одговори, основните
форми на усната комуникација (консултација, деловен состанок, разговор,
седница, конференција, симпозиум и конгрес, со основните видови на усна
деловна комуникација (професионален разговор, говор, пригоден говор,
дебатна дискусија), како и со реторичките вештини во функција на полесно
совладување на разни конфликти во судската пракса и административните
оперативни работи, како и со реторичките пристапи на аргументирањето
при усната деловна комуникација.Правните процеси и судовите се извори
на информации и инспирација за новинарски стории.Овде постои конфликт,
очекувања, а постојат и две страни:онаа која добива и онаа која губи.Во
текот на наставата ќе има дискусии за судски случаи и за тоа како во пракса
се применуваат реторичките видови на говорење.
Содржина на предметот:

Предвидени студиски достигнувања: се стекнуваа знаење и се стекнуваат јазични
и комуникациски компентенции и вештини кои се преносливи вештини –но не се
поврзани само со еден предмет од студиската програма.
Литература: Алексоски Стеван: Реторика и право.Штип,2009
Алексоски Стеван Деловна комуникација,Диги принт,2009 година.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на
настава:натпревар по ораторство
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања
вежби
колоквиум
колоквиум

0-10
0-10
0-20
0-20

91-100
81-90
71-80
61-70

10
9
8
7
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување: Нумерички оценки во согласност со
Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација
Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

УСТАВНО ПРАВО

Код на предметот: ЗПП120
Наставник: проф.д-р Светомир Шкариќ
Соработник: Владимир Арсов, помлад асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање елиминаторски колоквиуми, успешно
завршени вежби.
Цели/компетенции на предметот: Целта на предметот е студентите да се стекнат со основни
познавања од областа на уставното право,кои ќе им бидат база во проучување на правото и
институциите во државата.

Содржина на предметот:Уставното право како предмет на правните студии ги
воведува студентите во карактерот на уставните норми, во начинот на нивното
регулирање и во вредностите што се предмет на заштита на уставното право.
Содржината и разработката на предметот пошироко ги проучува: изворите на
уставното право; потеклото и развитокот на уставното право како наука и како
гранка на правото; поимот за уставот и развитокот на уставите во светот;
темелните вредности на уставниот поредок и централните институции на
Република Македонија: Собранието на РМ; Претседателот на РМ; Владата на
РМ; Уставниот суд на РМ; Републичкиот судски совет; Врховниот суд;
Народниот правобранител и адвокатурата. Покрај наведеново, уставното право
како научна дисциплина ги проучува и истражува и следниве прашања:
владеењето на правото; човековите слободи и права; поделбата на власта;
избирачкото право и изборниот систем; уставното право; локалната
самоуправа; меѓународните односи на РМ и одбраната на РМ.

Предвидени студиски достигнувања Уставното право како базичен предмет им помага на
студентите да стекнат знаења за изворите на уставното право; потеклото и развитокот на
уставното право како наука и како гранка на правото; поимот за уставот и развитокот на
уставите во светот; темелните вредности на уставниот поредок и централните институции на
Република Македонија: Собранието на РМ; Претседателот на РМ; Владата на РМ; Уставниот
суд на РМ; Републичкиот судски совет; Врховниот суд; Народниот правобранител и
адвокатурата.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Литература: Уставно право,проф.д-р Светомир Шкариќ
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања, консултации, вежби
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен испит
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација.

10
9
8
7
6
5

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ОСНОВИ

НА ЕКОНОМИЈА

Код на предметот: ЗПП130
Наставник: доц.д-р Љупчо Блажевски
Соработник: Илија Груевски, пом. асистент
Статус на предметот: задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
Стекнување на основни знаења од областа на економијата,запознавање со инфлацијата, за
ниските стапки на економски раст и за постоење на сиромаштија во земјите во развој. Преку
научна експликација на научната содржина се прави обид низ еден сублимиран приказ да се
навлезе во основните теоретски сознанија за економијата имајќи го предвид фактот дека овој
предмет е наменет за изучување на студентите од Правниот факултет.
Содржина на предметот:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

Успешното совладување на наставната програма по овој предмет е
претпоставка да се разбере што е пазарна економија и да се сватат
законитостите на нејзиното функционирање, а воедно да се разберат
причините за економската нестабилност.Изучувајќи го овој предмет ќе се дојде
до интересни сознанија за причините за небработеноста, за инфлацијата, за
ниските стапки на економски раст и за постоење на сиромаштија во земјите во
развој.Многу млади луѓе ќе сакаат да разберат зашто поранешните
социјалистички земји го напуштиле сопствениот економски и политички систем
и се определиле за пазарна економија.Преку научна експликација на научната
содржина се прави обид низ еден сублимиран приказ да се навлезе во
основните теоретски сознанија за економијата имајќи го предвид фактот дека
овој предмет е наменет за изучување на студентите од Правниот
факултет.Преку наставната содржина си има за цел да им се олесни на
студентите совладувањето на оваа комплексна материја, а при тоа да се се
изземат есенцијалните економски феномени и појави, со едноставна
мотивација, студентите со ограничен напор да ги осознаат економските
феномени кои се во центарот на интересирањето како од теоретски, така и од
практичен аспект.Во целост опфатената материја има за крајна цел да ги
оспособиме студентите да комуницираат со јазикот на современата економија.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Студентот/студентката: Се оспособува да ги применува стекнатите знаења областа на
Зоологијата и настанувањето и развојот на животнинскиот свет.
Литература:Литература: д-р Таки Фити:основи на микроекономија и основи на

макроекономија
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:

10
9
8
7
6
5
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ИСТОРИЈА

НА ПРАВО

Код на предметот: ЗПП140
Наставник: Проф. д-р Владо Поповски
Соработник: Олга Гуркова, пом. асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Содржина на предметот: Стар век
Вавилонското право
Атинското право
Среден век
Византиското право
Германското право
Словенското право
Шеријатското право
Правото во леберализмот
Правото во империјализмот
Македонија
1.

Правото во Македонија под власта на Византија : а) од VI – VIII век
б) од VIII – IX век

2. Самуиловото царство ( 976-1018 година)
3. Правото во Македонија за време на Османската Империја
4. Државно правните концепти на македонското движење во XIX и XX век
-

Нормативните акти на Кресенското востание

-

Нормативните акти за државното уредување на Македонската лига

-

Државно правните концепти на ТМОРО и Крушевската Република и државно-
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
правните концепти на ВМРО помеѓу двете Светски

војни

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература
Општа правна историја од проф. Д-р Сима Аврамовиќ, Белград, 1999 година; Општа
историја на државата и правото , (делот за Либерализам и Империјализам) од Проф. др Љубица Кандиќ и Алберт Вајс од 1971 година, и Историја на државите и правото на
Југословенските народи ( делот за Македонија) од проф. Д-р Александар Христов и
проф. Д-р Никола Сотировски од 1980 година.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Заедничка наставна програма на
Правосудната насока за I, II ,III, IV, V година
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ПОЛИТИЧКИ

СИСТЕМ

Код на предметот: ЗПП230
Наставник: проф.д-р Светомир Шкариќ,доц.д-р Јован Ананиев
Соработник :пом.асс Ана Никодиновска
Пом.асс.Владимир Арсов
Статус на предметот: Заедничка задолжителна настава
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
-Запознавање на студентите со либерализмот, либералната држава и демократија со посебен
акцент на либералниот концепт на државата и општеството во РМ,либералните вредности
,цивилното општество, локалната самоуправа,политичките партии,политичката култура и
јавното мислење. демократијата,принципите врз основа на кои се остварува демократијата , ја
изучува совреманата демократија со посебана нагласка на демократските процеси и односи во
РМ.
-Примена на стекнатите знаења во останатите правни дисциплини поврзани со политичкиот
систем.
Содржина на предметот:

Оваа научна дисциплина ги опфака прашањата околу називот и потеклото на
политиката и политичката власт, легалитетот,легитимитетот,концептот на
правната држава и власта како предмет на проучување на политичкиот систем.
Изучување на демократијата,принципите врз основа на кои се остварува
демократијата , ја изучува совреманата демократија со посебана нагласка на
демократските процеси и односи во РМ.
Во рамките на овој предмет се изучуваат и либерализмот, либералната држава
и демократија со посебен акцент на либералниот концепт на државата и
општеството во РМ,либералните вредности ,цивилното општество, локалната
самоуправа,политичките партии,политичката култура и јавното мислење.
ВАНКОВСКА, Билјана: Политички систем, БОМАТ ГРАФИКС, Скопје, 2007
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2*15=30
Вежби:2*15=30
Методи на наставата:
Предавања со визуелна електронска презентација и демонстрација, фронтални и интерактивни
предавања, семинарска работа, вежби по ораторство,практична работа во групи( припремање,
организирање и учество во натпревари по ораторсто на локално и републичко ниво)
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
Поени
од - до
критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот

10
9
8
7
6
5
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација еднаш годишно.

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: РИМСКО

ПРАВО

Код на предметот: ЗПП220
Наставник: проф.д-р Осман Кадриу
Соработник: Марија Радевска , пом. асистент
Статус на предметот: задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно завршени
вежби
Цели/компетенции на предметот:
Цел на предметот. Студентите да се запознаат со историјата на римската држава и изворите на
римското право. Преку Римското право студентите ја проучуваат целокупната материја која ги опфака
jus publicum (јавно право, односно правните правила кои се однесувале на правната положба на
римската држава
Содржина на предметот:

Римското право е темел на современата правна наука и правните системи. Во
рамките на овој предмет се разгледуваат воведните прашања за историјата на
римската држава и изворите на римското право. Римското право ја проучува
целокупната материја која ги опфака jus publicum (јавно право, односно правните
правила кои се однесувале на правната положба на римската држава) и jus privatum
(правните правила што ги регулирале односите во кои стапувале физичките и
правните лица). Во рамките на jus privatum, согласно Гајевата трипартитна
систематизација детално се изучуваат институтите на: jus quod ad personas pertinet (
статусното и семејното право), jus quod ad res pertinet (стварното, облигационото и
наследното право) и jus quod ad actiones pertinet (римската граѓанска судска постапка).

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.

Литература:
По избор на предметниот наставник
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Присуство на предавања, вежби, самостојно изработена и позитивно оценета
семинарска работа се услов за полагање на колоквиум и испит.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања
0-10
вежби
0-10
колоквиум
0-20
колоквиум
0-20
семинарска/есеј/проект
0-10 70%
Завршен
30
30%
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:Социологија на правото
Код на предметот: ЗПП210
Наставник: д-р Јован Ананиев, доцент
Соработник: Страшко Стојановски, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно завршени
вежби
Цели/компетенции на предметот: Цел

на предметот е студентите да се здобијат со теоретски и
практички знаења за делот на правото што е поврзан со социологијата.
Содржина на предметот: Предметот има интердисциплинарен приод во третирањето на
појавите и процесите кои се обработуваат. Социологијата на правото ги разработува
основните социолошки категории; различните социолошки теории за функцијата на
правото во општеството; правниот поредок како дел на општествениот поредок;
општествената втемеленост на правната норма; општествените функции на правото;
правото и посебните облици на општествена свест; модели на артикулација на
интересите во општеството; моделите на (не)лојалност кон државата и правниот
поредок и нивната феноменологија; граѓанска (не)партиципација, легитимност и
легалност; ентрите на општествената моќ и креирањето на правото; различностите
на европското општество наспроти унифицираноста на европското право како и
изучување на методите, пристапие и техниките во изучувањето на некои
општествени феномени кои се во директна релација со државата и правото
Литература:Лазар Китаниоски и Томислав Чокревски,Социологија на право
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30

Други форми на настава:
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Правосудна насока
академски студии
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
критериум
Предавања
0-10
Вежби
0-10
Колоквиум
0-20
Колоквиум
0-20
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
Завршен
30
30%
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

оценка
10
9
8
7
6
5

Студиска програма: Заедничка наставна програма
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ИНФОРМАТИКА
Код на предметот: ЗПП250
Наставник: д-р Владо Гичев , редовен професор
Соработник: Зоран Здравев , пом. асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 4
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно завршени
вежби
Цели/компетенции на предметот:
Предметот има за цел да ги запознае студентите со основните познавања од информатиката и да

ги воведат во новите информациските технологии (ИТ ).
Содржина на предметот: Предметната програма опфаќа содржини кои се надоградба
на основните познавања од информатиката. Вовед во новите информациските
технологии
(ИТ).
Истражување,
собирање,
обработување,организирање,
структурирање, зачувување, пребарување, пренесување, и заштита на
информациите. Креирање на електронски документи. Користење на интернет.
Пристап до бази на податоци. Предности и недостатоци на ИТ во политиката. Нови
трендови во користење на ИТ во политичкиот процес.Преку оваа предметна
програма студентите ќе се оспособат да ги следат промените во сферата на
информатичките технологии, користење на интернет, пристап до бази на податоци,
изработка на електронски документи.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

Литература: По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2х15=30
Вежби: 1х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата:
Наставата се изведува со употреба на современа техника (компјутери, видео-бим).
- Теорискиот дел на наставата се изведува во факултетските предавални. Сите предавања се
компјутерски обработени и презентирани.
- Практичниот дел на наставата се изведува во факултетските лаботатории.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од - до
критериум
оценка
предавања
0-10
91-100
10
вежби
0-10
81-90
9
колоквиум
0-20
71-80
8
колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација.

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии

Назив на предметот:Граѓанско право-општ дел
Код на предметот: ЗПП240
Наставник: Проф. д-р Ристе Ристески
Соработник: Горан Нациќ, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
Стекнување на студентите со правните факти како извори на имотното право,со толкувањето
на нормите , класификација на нормите, имотно правен однос субјективитетот во имотното
право (физичките и правните лица), правните факти како извори за настанување на имотните
дозволени и недозволени дејаниа), кршењето на правата (злоупотреба, колизија и
застареност), застапништво и други.
Содржина на предметот:

Општиот дел на граѓанското право е дел од граѓанското (имотното) право кое
како гранка на правниот систем ги уредува имотно-правните односи. Тоа се
оние односи (настаните и човековите дејствија односи кои согласно
26

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

пандектниот систем настануваат по повод власта на стварите, размената и
наследувањето.Во рамките на предметот Општ дел на граѓанско право се
изучуваат повеќе тематски прашања: извори, толкување, класификација на
норми, имотно правен однос (претпоставки и содржина за настанување),
субјективитетот во имотното право (физичките и правните лица), правните
факти како извори за настанување на имотните дозволени и недозволени
активности), кршењето на правата (злоупотреба, колизија и застареност),
застапништво и други.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Студентот/студентката:
Се оспособува да ги применува стекнатите знаења од областа на граѓанското право.
Литература: Општ дел граѓанско право-проф.д-р Арсен Групче
.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, Изработка на
семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Заедничка наставна програма
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: МЕЃУНАРОДНО

ЈАВНО ПРАВО

Код на предметот: ЗПП310
Наставник: проф.д-р Владимир Ортаковски
Соработник: Ана Никодиновска, помлад асисистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
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Правосудна насока
академски студии
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
Стекнување знаење за субјектите на меѓународното право, основните принципи со кои се
уредени меѓународните односи (суверена еднаквост на државите; имунитети и други
ограничувања на суверенитетот; не-мешање во внатрешните работи на државите; забрана за
употреба на сила; обврската за мирно решавање на споровите; почитување на човековите
права; самоопределување на народите); процесот на создавање на меѓународното право,
преку третирање на изворите на меѓународното право и толкувањето на ова
право;имплементацијата на меѓународното
Содржина на предметот:
Предметот се бави со објаснување на меѓусебно поврзаните категории на меѓународната заедница,
меѓународниот поредок и меѓународното право, со цел да се лоцира местото и улогата на последното во
поширокиот контекст, како и со определување на правната природа и опфатот на меѓународното право.
Понатаму, се изучуваат субјектите на меѓународното право, основните принципи со кои се уредени
меѓународните односи (суверена еднаквост на државите; имунитети и други ограничувања на
суверенитетот; не-мешање во внатрешните работи на државите; забрана за употреба на сила; обврската
за мирно решавање на споровите; почитување на човековите права; самоопределување на народите);
процесот на создавање на меѓународното право, преку третирање на изворите на меѓународното право и
толкувањето на ова право;имплементацијата на меѓународното право. Со завршувањето на овој предмет,
се очекува студентот да биде оспособен да ја познава суштината и опсегот на меѓународното јавно право,
да ги толкува и применува овие норми, да има увид во основните вредности, институции и постапки врз
кои што се темели меѓународното право, што би му овозможило понатамошно продлабочено изучување
на посебните меѓународно-правни дисциплини.

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
ФРЧКОСКИ, Љ.Д., ТУПУКОВСКИ, В., ОРТАКОВСК:И

Меѓународно јавно право, Табернакул,

Скопје, 1995.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација
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Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Казнено право
Код на предметот: ЗПП320
Наставник: доц.д-р Лазар Нанев
Соработник: Олга Гуркова, помлад асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов: : Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
1. Предметпт ги впведува студентите вп Основни начела на казненото право
2.

Казнениот законик и неговото важење,со поим на кривично дело, кривичните дела против
животот и телото
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓаните
Кривични дела против изборите и гласањето

3. Содржина на предметот: Поим и функција на Казненото право
4. Развиток на казненото право и казненоправната наука
-

Развиток на македонското казнено право

5. Основни начела на казненото право
6. Казнениот законик и неговото важење
7. Поим на кривично дело
8. Дејствие
9. Законското битие на кривичното дело
10. Противправност
11. Вина
12. Стадиуми на извршување на кривичното дело
13. Стек и продолжено кривично дело
14. Казна
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Правосудна насока
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15. Систем на казнено правни санкции
16. Судско одмерување на казната
17. Алтернативни мерки
18. Мерки на безбедност
19. Конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети
20. Правни последици на осудата, рехабилитација и бришење на осуда
21. Застареност, амнестија и помилување
22. Казненоправен третман на малолетни деликвенти
23. ПОСЕБЕН ДЕЛ
24. Кривични дела против животот и телото
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓаните
Кривични дела против изборите и гласањето
1. Кривични дела против работните односи
2. Кривични дела против честа и угледот
3. Кривични дела против половата слобода и морал
4. Кривични дела против бракот, семејството и младината
5. Кривични дела против здравјето на лугето
6. Кривични дела против животната средина
7. Кривични дела против имотот
8. Кривични дела против спомениците на културата
9. Кривични дела против јавните финасии, платниот промет и стопанството
10. Кривични дела против општата сигурност на имотот и лугето
11. Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај
12. Кривични дела против државата
13. Кривични дела против вооружените сили
14. Кривични дела против службената должност
15. Кривични дела против правосудството
16. Кривични дела против правниот сообракај
17. Кривични дела против јавниот ред
18. Кривични дела против човечноста и мегународното право
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:Камбовски,

Владо Казнено право - општ дел, Скопје 2006 година и
Авторизирана предавања по казнено прво - посебен дел, од Доцент д-р Тодор
Витларов.
Број на часови на активна настава:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа. Теренска настава, практична обука во текот
на вегетативниот период, поставување на мамци, пратење на динамиката на
популацијата, прагови на штетност и презимање на мерки за сузбивање.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Основни академски студии, прво ниво
Назив на предметот: Стварно право
Код на предметот: ЗПП330
Наставник: доц.д-р Војо Беловски.
Соработник Горан Нациќ
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно завршени
вежби
Цели/компетенции на предметот:
Целта на предметот е да ги запознае студентите со централниот институт на стварното правосопственоста,како и со останатите стварни права-службеноста,залогот,реалниот товар и со судската
заштита на стварните права.
Содржина на предметот:

Стварното право е „статиката” на граѓанското право. Тоа е систем од правни норми кои
за предмет на проучување ги имаат позитивните стварноправни прописи. Објект на
стварното право претставува власта која се јавува по повод поседувањето на
стварите. Централен институт на стварното право е сопственоста, која титуларот на
стварта го овластува да ја користи, управува, располага. Покрај сопственоста во
рамките на оваа правна дисциплина се изучуваат и останатите стварни права во
рамките на кои влегуваат службеностите, залогот, реалниот товар, правото на
долгорочен закуп на градежно земјиште и останати стварни права кои задолжително
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Правосудна насока
академски студии

мораат да бидат законски определени. Сопственоста над стварта е услов за пуштање
во промет на истата таа ствар. Без „статиката” на стварното право невозможна е
динамиката на облигациното право, како систем од норми кои непосредно се
надоградуваат над стварноправните
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи вештини
- не се поврзани само со еден предмет.
Литература:авторизирани предавања од предметниот наставник( по избор на предметниот
наставник)
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2х15=30
Вежби:
2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата:
Предавања, вежби, консултации, семинарски, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.
Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
бодови
од - до
критериум
оценка
предавања
вежби
колоквиум
колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен испит

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот: Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма:
Општа насока – Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Код на предметот:
ЗПП410
Наставник: Доц. д-р Војо Беловски
Соработник:Андон Мајхошев
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
Запознавање на студентите со теоретските основи на административното право , со
организацијата на државната управа, дејноста на органите на државната и локалната

управа, нивните надлежности и одговорноста што тие ја имаат пред своите корисници
и пред другите државни органи и институции.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Содржина на предметот:

Предмет на изучување се принципите на организација, работа и делокруг на
административните органи, основните дејности што ја сочинуваат управната
функција, актите на административните органи и односот помеѓу граѓаните и
администрацијата. Изучувањето на предметот административно право ќе го
оспособи студентот за критичка анализа на работењето на органите на
државната и локалната управа, за нивните надлежности, за одговорноста што
тие ја имаат пред своите корисници и пред другите државни органи и
институции.
.

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.

Литература:авторизирани прадавања по избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30 Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација
Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
од – до
критериум
бодови
предавања
вежби
колоквиум
колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен испит

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

Оценка
10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Трудово право
Код на предметот: ЗПП340
Наставник: доц.д-р Војо Беловски
Соработник: Андон Мајхошев, пом.асистент
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
Предметот ги запознава студентите со сите институции од областа на работните односи
предвидени со Законот за работни односи
Содржина на предметот:

Со овој предмет се опфаќаат сите институции од областа на работните односи
предвидени со Законот за работни односи. Тука пред се се мисли на
засновањето на работниот однос, правата од работниот однос, престанокот од
работниот однос, заштитата на правата од работниот однос, како и
одговорноста на работниците од заснованиот работен однос. Покрај тоа, оваа
дисциплина ги проучува невработеноста, системот на надзор и заштита на
правата од работниот однос и социјалното осигурување.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература: авторизирани прадавања по избор на предметниот наставник

1. Закон за работни односи (Сл.Весник бр.62/05)
2. Закон за ПИОМ на РМ

3. Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност

Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација, а практичната работа со
изведување теренски вежби.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
Вежби
Колоквиум
Колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Назив на предметот: Право на друштва
Код на предметот: ИПП420
Наставник: доц.д-р Љупчо Блажевски
Соработник: Борка Тушевска ,пом.асистент
Статус на предметот: задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: : Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно завршени
вежби
Цели/компетенции на предметот:Предметот ги воведува студентите во изучувањето на основните
институти како што се трговец, трговец поединец и трговските друштва, формирање на трговските друштва.
застапување на друштвата; трговски полномошник и трговски патник; деловна тајна; трговски регистар и
постапка за упис; трговски книги, годишни сметки и финансиски извештаи и статусни пром,ени на трговските
друштва.
Содржина на предметот:

Изучување на основните институти како што се трговец, трговец поединец и
трговските друштва, формирање на трговските друштва (фирма, предмет на
работење, седиште); регулирање на трговецот во различни правни систем; поим и
белези на трговецот; правна суштина на трговецот; видови трговци; форми на
трговски друштва; јавно трговско друштво, командитно друштво; друштво со
ограничена одговорност; акционерско друштво; акции; акти на трговските друштва;
командитно друштво на акции; делови на друштвото; тајно друштво; престанок на
трговските друштва; учество во други трговски друштва (поврзани друштва);
преобразба на друштво од една во друга форма на друштво; трговските друштва
што западнале во тешкотии; стопанска интересна заедница; застапување на
друштвата; прокура; трговски полномошник и трговски патник; деловна тајна;
трговски регистар и постапка за упис; трговски книги, годишни сметки и финансиски
извештаи; финансиски резултат и распоредување на добивката; форми на
поврзување и организирање на трговците; форми на поврзување на трговците и
концетрација на капиталот; статусни промени - присоединување, спојување и
поделба на друштвата; учество на вработените во управувањето со друштвата;
претпријатија во државна и јавна сопственост; правна положба на странските
претпријатија и странските вложувања; подружници и претставништва на странски
лица; подружници и претставништва на странски друштва; големи зделки и поврзани
друштва; ништовност и побивање на одлуката на собир на содружници, на собрание
или на орган на управување и надзор и сл..
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 1х15=15

Други форми на настава:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа. Теренска настава, практична обука во текот на
вегетативниот период, прагови на штетност и презимање на мерки за сузбивање.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10 70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен или усмен испит (30% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата т.е. теоретскиот дел на предметот, кој ќе се
изведува писмено со тестирања од предметната содржина преку колоквиуми.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Заедничка наставна програма
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Англиски,руски,германски,француски јазик(вор странски јазик
Код на предметот: ИПП350
Наставник: виш лектор(доцент)м-р Снежана Кирова
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов:нема
Цели/компетенции на предметот: предмет опфаќа стекнување знаења и надоградувања на
веќе стекнатите знаења и странски изрази посебно од областа на правните термини и
имплементирање на истите во изготвување и читање литература на еден од светските јазици
(англиски,руски,германски,француски јазик)
.
Содржина на предметот: предмет опфаќа стекнување знаења и надоградувања на

веќе стекнатите знаења посебно од областа на еден странските јазици
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
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Правосудна насока
академски студии

Литература:
. По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања
0-10
91-100
10
вежби
0-10
81-90
9
колоквиум
0-20
71-80
8
колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Студии од прв циклус
Назив на предметот:
Код на предметот:
Наставник: проф.д-р
Соработник:
Статус на предметот:
ЕКТС:
Услов: Студентите треба да имаат запишано прва година на студиската програма
Цели/компетенции на предметот:
Примарната цел на теоретската настава по овој предмет е образување на студентите за
стекнување на теоретски и апликативни знаења и вештини од областа на регулацијата на
финансиски пазари и финансиски институции,пазарот на пари, пазарот на капитал и
девизните пазари воопшто,
Содржина на предметот:
поттикне екомонскиот развој.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.

употреба,

feedback,

Литература:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Број на часови на активна настава: 45
Предавања: 2х15=30
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата:
Наставата се изведува преку предавања, интерактивна настава сo дискусија; Активно
вклучување на студентите во предавањата со презентација на семинарска работа; Практична
настава на часовите предвидени за вежби; Теренска настава; Самостојна или работа во групи
за изработка на семинарска работа; Индивидуална работа за подготовка на студентите за
тестовите за континуираната проверка на знаењето (колоквиѕми) на студентите и завршниот
испит.
Методи на оценување и скали за оценување: Придружна евалуација на студентите и
самоевалуација
(максимален број на бодови 100)
од - до
критериум
оценка
Бодови
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен испит
30
30%
под 50
5
Студентите се оценуваат преку редовноста и активноста на предавањата и вежбите, преку
два колоквиуми во вид на тест според теркот на универзитетот текот на семестарот и завршен
усмен испит во предвидените испитни рокови.

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Студии од прв циклус
Назив на предметот: Наследно право
Код на предметот: ИПП440
Наставник: проф.д-р Гале Галев
Соработник: Горан Нациќ, пом.асистент
Статус на предметот: изборен
ЕКТС: 4
Услов: Студентите треба да имаат запишано втора година на студиската програма
Цели/компетенции на предметот:
Примарната цел на теоретската настава по овој предмет е запознавањена студентите со основните
услови за настанување на наследно-правниот однос;
• универзална и сингуларна сукцесија;
• системи на наследување(парентеларно-линеарен систем и парентеларно-градуелен систем;
• законско наследување тестаментално наследување
Содржина на предметот:

Наследното право, во својот предмет на изучување ги опфаќа:
• основните услови за настанување на наследно-правниот однос;
• универзална и сингуларна сукцесија;
• системи на наследување(парентеларно-линеарен систем и парентеларно-градуелен
систем;
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• законско наследување т.е наследувањето врз основа на закон (наследните редови,
нужно законско наследување, нужен дел и нужните наследници);
• тестаментално наследување т.е наследување врз основа на тестамент(форми на
тестамент, содржина, чување, отповикување и отповикување, толкување и ништовност
на тестаментот);
• наследноправни договори (договор за отстапување и распределба на имот за време на
живот, договор за доживотна издршка и спогодба за откажување од неотворено
наследство).

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Треба да биде способен/а да го примени знаењето во пракса.
Литература:Облигационо право(втор дел) проф.д-р Гале Галев
Број на часови на активна настава: 75
Предавања: 2х15=30
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава: 0
Методи на наставата:
Наставата се изведува преку предавања, интерактивна настава сo дискусија; Активно
вклучување на студентите во предавањата со презентација на семинарска работа; Практична
настава на часовите предвидени за вежби; Индивидуална работа за подготовка на студентите
за тестовите за континуираната проверка на знаењето (колоквиѕми) на студентите и завршниот
испит.
Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
од - до
критериум
оценка
Бодови
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен испит
30
30%
под 50
5
Студентите се оценуваат преку редовноста и активноста на предавањата и вежбите, преку два
колоквиуми во вид на тест според теркот на универзитетот текот на семестарот и завршен
усмен испит во предвидените испитни рокови.
Методи на евалуација на квалитетот: Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Криминологија
Код на предметот ЗПП430
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Наставник: проф.д-р Стеван Алексоски
Соработник: Владимир Митревски, пом.асистент
Олга Гуркова, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов: Студентите треба да имаат запишано втора година на студиската програма
Цели/компетенции на предметот:
Наставната единица придонесува пред сé кон стекнување на знаења од областа на
криминалната феноменологија односно феноменолошките карактеристики (појавните облици
на различни аспекти на вршење на казнените дела) со факторите на криминалитетот како
масовна општествена појава и криминалното однесување како поединечна појава односно
криминалната етиологија и криминалната методологија, со цел негово објаснивање,
превенирање и сузбивање.
.
Содржина
на
предметот:
Криминологијата ги проучува криминалната

феноменологија односно феноменолошките карактеристики (појавните облици
на различни аспекти на вршење на казнените дела)ги изучува факторите на
криминалитетот како масовна општествена појава и криминалното однесување
како поединечна појава односно криминалната етиологија и криминалната
методологија, со цел негово објаснивање, превенирање и сузбивање. Таа е
мултидисциплинарна наука. Предметот на современата Криминологија ги
проучува појавните облици на криминалниот феномен, неговата специфична
условеност и виктимологија.
Предвидени студиски достигнувања:
По реализација на предвидената содржина на предметот, студентот треба да биде оспособен
да:ги препознава разните обллици на криминални дела и факторите кои допринеле за појава
на истите,да ги применува методите и техниките за откривање и сузбивање на
криминалитетот.
Основна литература:
Криминологија-Стеван Алексоски,2009 год.Штип
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2х15=30
Вежби:
2х15=30
Други форми на настава:1
Методи на наставата: power point – презентација, web-анимација, web-презентација,
интерактивни предавања, семинарска работа, практична работа (самостојно и во групи) со
користење на микроскопи, лупи и теренска настава.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
Вежби
0-10
Колоквиум
0-20
Колоквиум
0-20
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
Завршен
30
30%
Методи на оценување и скали за оценување:

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5
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Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Филозофија на правото
Код на предметот: ИПП540
Наставник: проф. д-р Стеван Алексоски
Соработник: Страшко Стојановски, пом. асистент
Статус на предметот: изборен
ЕКТС: 4
Услов: Студентите треба да имаат запишано втора година на студиската програма
Цели/компетенции на предметот:
Наставната содржина на предметот е прилагодена така што ќе ги запознае студентите со
Филозофијата на правото што опфаќа преиспитување на некои основни концепти и категори на
јавното и приватното право од правнофилозофски аспект (правна држава и владеење на правото,
слободите и правата на човекот и граѓанинот, вината и казната, особено смртната казна,
сопственоста, договорот и бракот).
Содржина на предметот:

Содржина: што, како и зошто (односно што претставува филозофијата на правото и зошто
таа е не само интелектуално туку и практично релевантна). Односот на правото и
принудата, слободата, моралот, обичајот и другите општествени норми; преглед на
глобалните пристапи во проучувањето на правото (позитивистичко-формалистички,
социолошко-фактицистички, природноправниот и интегралниот); различните сфаќања за
суштината, структурата и функцијата на правото, (групирани во три категории предмодерни, модерни и постмодерни). Правната аксиологија (вредностите кои правото ги,
односно треба, да ги остварува -мир и поредок, правда, слобода, еднаквост, општо добро,
сигурност и се прави анализа колку позитивното право на Република Македонија реално ги
остварува таквите вредности); методите на проучување, создавање и толкување (примена)
на правото и на правниот јазик како основен инструмент на создавање и запознавање со
правото. Посебниот дел на Филозофијата на правото опфаќа преиспитување на некои
основни концепти и категори на јавното и приватното право од правнофилозофски аспект
(правна држава и владеење на правото, слободите и правата на човекот и граѓанинот,
вината и казната, особено смртната казна, сопственоста, договорот и бракот).
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback

Литература:Лукиќ.Филозофија права
И други книги од областа на Филозофијата на правото по избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања. Изработка на семинарски работи. Разгледување и студија
на случаи од праксата. Индивидуални и тимски разбирања. Tимска работа заклучно со
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тимскиот настап. Работилници. Mетоди на групни дискусии
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум

оценка

Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-финален усмен или писмен испит (30% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата т.е. теоретскиот дел на предметот, кој ќе се
изведува писмено со тестирања од предметната содржина
Активно учество и проверка на знаењата од вежбите и предавањата.
Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат самоевалуација.

Студиска програма: Правосудна насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Граѓанско процесно право
Код на предметот: ЗПП510
Наставник: проф. д-р Ристе Ристески
Соработник: Борка Тушевска, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов: Студентите треба да имаат запишано втора година на студиската програма
Цели/компетенции на предметот:
Ги запознава студентите со основните начела на парничната постапка, парнични субјекти (суд,
странки, трети лица), парнични дејствија, докази и докажување, тек на парничната постапка,
постапка пред првостепениот суд и донесување на пресуда, редовни и вонредни правни лекови,
постапка по истите, и посебни парнични постапки
Содржина на предметот:

Ги опфаќа основните начела на парничната постапка, парнични субјекти
(суд, странки, трети лица), парнични дејствија, докази и докажување, тек на
парничната постапка, постапка пред првостепениот суд и донесување на
пресуда, редовни и вонредни правни лекови, постапка по истите, и посебни
парнични постапки. Граѓанското процесно право ги опфаќа правните норми со кои
се регулира остварувањето на судска заштита на правата кои произлегуваат од
одредени гараѓанско правни односи. Граѓанското процесно право содржи норми
за организацијата на судовите кои пружат заштита на подрачјето на граѓанско
правните односи, како и на другите органи и служби кои учествуваат во
постапката по граѓанските предмети и норми со кои се регулираат
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претпоставките за преземање на процесни активности, се определуваат нивните
правни последици како и односите кои при нивното преземање се создаваат меѓу
процесните субјекти (функционално гараѓанско процесно право). Објаснувањето
на поимите и институциите на гараѓанската судска постепка и нивното
поврзување во систематска целина е предмет на науката за гараѓанското
процесно право.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback
;
Литература
На предлог на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: : 2х15=30
Вежби: 1х15=30 Други форми на настава:нема
Методи на наставата: Предавања. Изработка на семинарски работи. Индивидуални и
тимски разбирања. Tимска работа заклучно со тимскиот настап. Работилници. Mетоди на
групни дискусии
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат самоевалуација.

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Финансово право
Код на предметот: ЗПП640
Наставник: Проф. д-р Љупчо Блажевски
Соработник: м-р Мишева Кристина, пом. асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: нема
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Цели/компетенции на предметот:
Предметот има за цел да им претстави на студентите финансиско правните односи и
комплексот норми со коишто се регулира финансиската дејност на државата и другите јавно
правни колективитети. Анализата на финансирањето на државните и јавните (колективните), се
потпира врз основните постулати на теоријата на јавните финансии чии стожерни институции се
јавните приходи и јавните расходи, пришто централно место имаат: фискалните приходи,
(даноци, такси, царини, акцизи), буџет и јавен заем.
Содржина на предметот: Финансовото

право е научна дисциплина чиј предмет на
проучување ги опфаќа финансиско правните односи и комплексот норми со коишто се
регулира финансиската дејност на државата и другите јавно правни колективитети.
Анализата на финансирањето на државните и јавните (колективните), се потпира врз
основните постулати на теоријата на јавните финансии чии стожерни институции се
јавните приходи и јавните расходи, пришто централно место имаат: фискалните
приходи, (даноци, такси, царини, акцизи), буџет и јавен заем. Во ограничен обем се
анализира и правната регулатива на банкарството, осигурувањето и пазарот на капитал.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback
Литература
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања. Изработка на семинарски работи. Разгледување и
студија на случаи од праксата. Индивидуални и тимски разбирања. Tимска работа
заклучно со тимскиот настап. Работилници. Mетоди на групни дискусии
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат самоевалуација.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

Студиска програма: Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ПРИМЕНЕТА

ЕКОНОМИЈА

Код на предметот ЗПП630
Наставник: доц.д-р Љупчо Блажевски
Соработник:м-р Илија Груевски
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот:
Наставната единица придонесува пред сé кон развојот на следните општи и специфични
компетентности:- Запознавање на студентите со аспектите на функционирањето на економскиот
систем на Република Македонија, законската рамка во Македонија со која се уредува
функционирањето на економскиот систем и раководењето со економските текови преку
мерките на макро и микро економската политика.
Содржина на предметот: Предметот

е од стручен карактер. Ги обработува
аспектите на функционирањето на економскиот систем на Република
Македонија, законската рамка во Македонија со која се уредува
функционирањето на економскиот систем и раководењето со економските
текови преку мерките на макро и микро економската политика.
-Наставна содржина на предметот е составена од два дела: економски систем
и економска политика.
-Во делот за економскиот систем се обработуваат темите за: уставните
основни на економскиот систем на РМ, еволуција на приватната сопственост,
карактер и улога на државниот и јавниот сектор во економијата,
институционална структура на економскиот систем, пазарот и цените во
економскиот систем (конкуренција, монополизираност и државна регулација и
дерегулација), белези на невработеноста и пазарот на труд во РМ, пазар на
капитал (банкарски систем и небанкарски финансиски институции), “сива”
(неформална) економија, надворешно-трговски и девизен систем, монетарен
систем и улога на НБРМ и фискален систем на РМ.
-Во делот за економска политика се обработуваат темите за: основни
приниципи на раководењето со пазарната економија и современата улога на
државата, политика на структурни промени, политика и законска рамка за
поттикнување на развојот на мали и средни претпријатија, политика на
распределба на БДП, политика на надворешно-економски односи,
инвестициона политика, законска рамка за привлекување странски директни
инвестиции, личната и јавната потрошувачка во РМ, фактори на економскиот
развој, нивото на развиеност и темпото на развој на РМ и регионален аспект на
економскиот развој на РМ.Со оглед на актуелноста и честата промена на
материјата која предметот ја обработува, во изучувањето се прави
перманентно иновирање на содржината, особено имајќи го во предвид
тековниот процес на промени како резултат на приклучувањето на РМ кон ЕУ.
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АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
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Предвидени студиски достигнувања: Наставната единица придонесува пред сé кон
развојот на следните општи и специфични компетентности:- основните приниципи на
раководењето со пазарната економија и современата улога на државата
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2x15=30
Вежби:
2x15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: power point – презентација, web-анимација, web-презентација,
интерактивни предавања, семинарска работа, практична работа (самостојно и во групи) со
користење на микроскопи, лупи и теренска настава.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
. Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиски програм Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии

Вовед во правото на ЕУ

Шифра на предметот: ЗПП520
Наставник: доц.д-р Јован Ананиев
Соработник: м-р Дејан Маролов, пом. асистент
Статус на предметот: задолжителен
Број на: 8
Услов: нема
Цел на предметот: Предметот,опфаќа изучување на: суштината на европската интеграција,
концепциската, структурна и институционална поставеност на Унијата, во историскиот и
денешен контекст (Воведен дел); институциите на Е.У. и процесот на одлучување во Е.У.
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Предметот Вовед во правото на Европската Унија (Е.У.) овозможува
стекнување на основни знаења за правото на Е.У.
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Предметот,опфаќа изучување на: суштината на европската интеграција,
концепциската, структурна и институционална поставеност на Унијата, во
историскиот и денешен контекст (Воведен дел); институциите на Е.У. и
процесот на одлучување во Е.У., особено Европскиот суд на правдата и Судот
од прв степен; надлежноста на Унијата со оглед на нејзината тро-столбна
структура и во однос на оние на државите-членки; природата на правото на
Е.У. и основните принципи врз коишто почива ова право (директен ефект и
супрематија
врз
националните
права);
фундаменталните
права;
пропорционалност; недискриминација; итн); изворите на правото на ЕУ и
толкување на правните извори; извршување на правото на ЕУ во случај на
повреда од државите-членки; претходно одлучување од Судот; оценка на
валидноста на актите на Унијата; одговорност на Унијата за надомест на
штета. Особено внимание е посветено на влијанието на правото на Е.У. врз
поредокот на Република Македонија со оглед на договорните аранжмани
помеѓу Македонија и Е.З. (Е.У.)/ државите-членки.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања: 2x15=30
Вежби:1x15=15
Методи за изведување на наставата:теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување ( Максимален број на поени 100)

Студиски програм Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот:
Шифра на предметот:
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот:
Број на :
Услов:нема
Цел на предметот:
Резултат од предметот:
Содржина на предметот:
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Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
Студиски програм Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Трговско право
Шифра на предметот:ЗПП610
Наставник: доц.д-р Војо Беловски
Соработник:м-р Борка Тушева
Статус на предметот: Задолжиелен
Број на : 6
Услов:нема
Цел на предметот:
Предметот ја изучува. ги опфаќа правните правила за положбата на стопанските субјекти,
нивните взаемни деловни односи и правните правила во поглед на регулирањето на стоковнопаричната циркулација . , го определува и предметот на Трговското право: субјекти на
трговското право, трговско правни договори и хартии од вредност-меница и чек.
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Предметот Трговско право ги опфаќа правните правила за положбата на
стопанските субјекти, нивните взаемни деловни односи и правните правила во
поглед на регулирањето на стоковно-паричната циркулација.
Цврстата поврзаност на сиве овие фази од опстојувањето на стопанските
субјекти, го определува и предметот на Трговското право: субјекти на
трговското право, трговско правни договори и хартии од вредност-меница и
чек.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување континуирано и завршен испит (70+30=100%)
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Студиски програм Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Казнено процесно право
Шифра на предметот:ЗПП620
Наставник: насловен доцент д-р Лазар Нанев
Соработник:м-р Олга Ѓуркова
Статус на предметот: Задолжителен
Број на : 6
Услов:
Цел на предметот:
Предметот ја изучува основните процесни институти и процесни
казнената постапка, овластените субјекти за превземање на
докажувањето и доказните средства како мерки за обезбедување
предмети.
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

норми, принципите на
процесните дејствија,
присуство на лица и

образование како и во

Општиот дел на казненото процесно право се занимава со изучување на
основните процесни институти и процесни норми, принципите на казнената
постапка, овластените субјекти за превземање на процесните дејствија,
докажувањето и доказните средства како мерки за обезбедување присуство на
лица и предмети.
-

Посебниот дел на казненото процесно право се однесува на текот на
казнената постапка. Преку анализа на процесните дејствија, целта и
овластените субјекти на секоја од фазите, тој обезбедува конечна
представа за поведувањето, текот и завршувањето на казнената
постапка. Во посебниот дел се изучуваат редовните и вонредните
правни лекови и постапката кон малолетници.

Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)
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Студиски програм Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Семејно право
Шифра на предметот:ИПП4450
Наставник: проф.д-р Темелко Ристески
Соработник:пом.асс.дејан Маролов
Статус на предметот: изборен
Број :4
Услов:нема
Цел на предметот:
Целата на овој предмет е студентите да се запознаат со брачното право, родителското право,
старателството , итн.
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Семејното право како научна дисциплина ги опфаќа:
• брачното право кое ги регулира односите меѓу брачните другари кои
настануваат со склучувањето на бракот, соджината на меѓусебните односи и
престанокот на бракот;
• родителското право, со кое се регулираат односите меѓу родителите и децата
(поим, содржина, права и должности);
• посвојување, (поим, условите под кои тоа се заснова, правата и должностите
на посвоителот и посвоеникот и престанок на посвојувањето);
• старателството е институт чија цел е обезбедување заштита на малолетни
лица без родителска грижа како и на полнолетни лица кои не се способни да
се грижат за себе,поим и постапка за ставање под старателство;
• издржувањето во семејството, како израз на солидарноста меѓу неговите
членови;
• аспекти на имотните односи во бракот и во вонбрачната заедница.

Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)
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Студиски програм Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Облигацино право
Шифра на предметот:ЗПП530
Наставник: проф.д-р Гале Галев
Соработник: пом.асс.Марија Радевска
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 8
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Прометот на стоки и услуги, како основа за задоволување на материјалните и
други потреби на граѓаните, но и како средство за остварување економски
напредок на зедницата е предмет на проучувањето и праксата на
облигационото право. Во рамките на овој предмет, студентите ќе се запознаат
со поимот на Облигационото право, неговите извори и начела, како во
домашното така и во европското право. Поконкретно, ќе се изучуваат
основите, видовите, настанокот, дејството, измените и престанокот на
облигационите односи-како доминантен елемент на домашниот и
меѓународниот промет. Соодветно внимание ќе биде посветено на сите видови
облигациони односи (основи на договорното право, правото на надомест на
штета итн.), при што ќе се образложи нивната суштина и ќе се анализира
нивната примена
Литература:Облигационо право,проф.д-р Гале Галев и проф.д-р Јадранка Дабовиќ
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
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Студиски програм Општа насока - Заедничка задолжителна настава
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Договорно право
Шифра на предметот:ЗПП650
Наставник:проф.д-р Гале Галев
Соработник: пом.асс Борка Тушевска
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 6
Услов:нема
Цел на предметот:
Целта на овој предмет е студентит да се стекнат со основните поими од договорното право,
основните правила кои се однесуваат на договорите, итн
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Договорното право е право кое го пробуди интересот на правниците во
Европската Унија и во другите развиени економии.
Во него се изучуваат аспектите на трговско право,основните финансиски
термини,концепти
и
принципи,суштината
на
корпоративното
управување,ефикасното управување со финансии од страна на деловни
субјекти и сл.
Договорното право занимава со основните правила кои се однесуваат на
договорите воопшто, како и на специфичното домашно законодавство и
меѓународните договорни правила и стандарди кои се однесуват на посебните
видови договори. Особен акцент ќе се стави на начелата на европското
договорно право (Ландо начела). Како соодветна надградба на Облигационото
право, во рамките на Договорното право студентите ќе имаат можност да се
запознаат продлабочено со специфичностите на одделните видови договори,
нивните карактеристики и содржина. Истовремено, ќе се обрне внимание на
практичните аспекти на склучувањето на договорите и нивното исполнување,
споровите кои може да произлезат од нивната практична примена и начините
за нивно разрешување. Предметот, оттаму ги опфаќа практичните аспекти на
договорите и нивните специфичности. Особено и должно внимание ќе се обрне
на улогата на секој посебен договор во домашниот и меѓународниот промет.
Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
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Име на предметот: Казнено право применета програма
Шифра на предметот:ЗПП710
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 8
Услов:нема
Цел на предметот:

Целата на овој предмет е запознавање на студентит со казненото право.
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Основата за изведување на наставата по овој предмет се програмите на
предметите Казнено право - општ дел, Казнено право - посебен дел и
Казнено процесно право.При изведувањето на наставата по овој
предмет наместо традиционалниот екс - катедра метод се применува
т.н. клинички метод.
Имено, на часовите по овој предмет првин се анализираат неколку
репрезентативни пресудени предмети од судската практика (најчесто
пресуди на Врховниот суд на РМ, но и на другите, пониските судови),
сврзани со некој институт од општиот дел на КЗ или пак со некое
конкретно кривично дело од посебниот дел. Потоа, следува решавање
на повеќе примери - задачи, со што студентите вежбаат подведување
(квалификација) на една фактичка состојба (случај) под определена
кривично-правна норма.
Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)

Име на предметот: Граѓанско право-применета програма
Шифра на предметот:ЗПП720
Наставник:
Соработник:
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Статус на предметот: задолжителен
Број на : 8
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Основа за изведување на настава по овој предмет се програмите на
предметите Граѓанско право-општ дел,Граѓанско процесно право , Семејно
право,Наследно право и Стварно право.При изведувањето на наставата по
овој предмет наместо традиционалниот екс-катедра метод ќе се применува
т.н.клинички метод.Имено,на часовите по овој предмет ќе се анализираат
неколку репрезентативни пресудени предмети од судската практика(најчесто
пресуди на Врховниот суд на Р.М.,апелационите судови на Р.М. но и на
основните судови ),поврзани со некој институт од горенаведените
предмети.Потоа следува решавање на повеќе примери-задачи,со што
студентите ќе вежбаат подведување на една фактичка состојба под
определена граѓанско-правна норма.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)

Име на предметот: Правосуден систем на РМ
Шифра на предметот:ЗПП730
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 6
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
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понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Изучувањето на сите видови на судски постапки, специфичности на
вонпарничната постапка во однос на водењегто на граѓанската,казнената
и управната судска расправа, правата и обврските на сите субјекти во
судската
постапка
(суд,
учесници),
како
и
рагледување
на
вонпарничните постапи и сите субјекти на вонпарничната постапка (суд,
учесници),
правни
лекови
и
одделни
судски
постапки
(
граѓанската,казнената
и
управната
судска
расправа,постапки
за
уредување на личните состојби, постапки за уредување на семејните
односи, постапки за уредување на имотните односи и постапки за
правната важност на исправите).
Во рамките на извршното право се изучува: предметот на извршната
постапка, начелата на извршната постапка, субјектите на извршната
постапка, извршните исправи, средствата и предметот на извршување,
противизвршување, правните средства во извршната постапка (правните
лекови, приговор од трето лице), постапките на извршување заради
наплата на парично побарување, постапките на извршување заради
остварување на непарично побарување, како и постапката на
обезбедување.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)

Име на предметот: Цивилно општество
Шифра на предметот:ИПП740
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: изборен
Број на : 4
Услов:нема
Цел на предметот:
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Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Овој предмет се занимава со проучување на теоретската мисла и практичните
искуства во осознавањето на граѓанските иницијативи и изучување на
основните права на човекот што го дополнува и контролира функционирањето
на политичкиот систем на претставничката демократија. Тоа ги изучува
постојните механизми на вклучување на клучните групи на цивилното
општество во државата.Во рамките на овој предмет основни наставни теми се
настанувањето и развојот на теориите за цивилното опчтество,класичниот и
современиот концепт на цивилното општество,неговото значење како и
неговата дихотомија со државата ,мултикултуралноста,национализамот и
цивилното општество,глобалните трендови и стратегии за демократски развој
итн.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
Име на предметот: Запишување права на недвижности
Шифра на предметот:ИПП750
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: изборен
Број на : 4
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.

Предметот Запишување на правата на недвижностите(Земјишно-книжно
право) ја изучува правната регулатива која се однесува на запишување
на правата на недвижностите-објективното право на Р. Македонија и
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пошироко објективните права на Европа. Со оглед на фактот дека за
стекнување на одредено стварно право на недвижност е неопходно
истото да се запише во јавна книга за запишување на правата на
недвижностите, овој предмет ги
изучува
општите
правила
на
запишувањето, начелата, видовите на запишување, како и начинот на
водење на јавните книги.
Во рамките на програмата на овој предмет особено се изучува:
Правниот режим на недвижностите и нивната улога во сопственосноправниот систем (Земјишта: градежни, земјоделски, шумски и
пасишта); Станбени згради и станови и Деловни згради и деловни
простории; Системи на запишување во светот (Земјишно-книжен:
германски, австриски, швајцарски, хрватски и словенечки); Систем на
транскрипции и инскрипции (италијански) и Систем на регистрација
(англо-саксонски);
Системи
на
запишување
на
правата
на
недвижностите во Република Македонија (Катастар на недвижности,
Катастар на земјиште и Таписки систем) и Коментар на законските и
подзаконските прописи кои го уредуваат запишувањето на правата на
недвижностите.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
Име на предметот: Стечај и стечајна постапка
Шифра на предметот:ИПП760
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: изборен
Број на : 4
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.

57

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Содржина на предметот:

Предметот Стечај и стечајна постапка ги опфаќа сите аспекти на стечајот и
појавата на состојба која бара отворање на стечај над презадолжените
стопански субјекти, како состојба со особен правен третман, а со можност за
ревитализирање со план за реорганизација или окончување на стечајната
постапка со ликвидација на фирмата во стечај.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
Име на предметот: Право на интелектуална сопственост
Шифра на предметот:ЗПП810
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 6
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Предметот ги презентира основите на авторското и сродните права, Правото
на индустриска сопственост и Правото на спречување на нелојалната
конкуренција. Опфаќа содржини кои се однесуваат на поимот, настанувањето
и развојот на Правото на интелектуална сопственост, како и различните
видови домашни и меѓународни извори на ова право. Најголемо внимание ќе
се посвети на различните видови права на интелектуална сопственост нивната
прометливост и методите на нивна заштита.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
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семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
Име на предметот: Управно процесно право
Шифра на предметот:ЗПП820
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 8
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Управно процесното право ги опфаќа основните начела на управнатаа
постапка, парнични субјекти (суд, странки, трети лица), управните дејствија,
докази и докажување, тек на управната постапка
Оправното процесно
право е научна дисциплина која низ управните
постапки го применува позитивното прекршочноно право и неговите
основни начела, институти и правни забрани, врз кои го гради
сопствениот категоријален систем.
Прекршочното право како гранка на позитивното право претставува
систем на норми со кои одредени човекови поведенија се прогласуваат
за казнени дела од помал интензитет, за тие дела низ управната ппстапка
изрекуваат прекршочни казни парични казни и други присилни санкции од
страна на државата и се утврдуваат условите и начините за нивната
примена во судските постапки (управната постапка)).

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
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Име на предметот: Малолетничко казнено право и малолетничка деликвенција
Шифра на предметот:ЗПП830
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 6
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Малолетничкото казнено право го проучува позитивниот казнено
правен третман на малолетните сторители ,нивниот развој
,категориите на малолетници,санкциите што се применуваат
спрема нив и етилогијата на малолатничката деликвенција.Во
рамките на овој предмет се изучваат и основните системи на
малолетничката правда од компаративен аспект,мегународните
норми и стандарди за малолетните сторители, ги изучваа новите
тенденции на пробив на концептот, на ретроактивна наместо
ретрибутивана правда за малолетните деликвенти.Законска рамка
на новиот модел е олицетворен и во новиот закон за
малолетничка правда на РМ којшто е составен од матерјално
правни, процесно правни и извршни одредби што коренсподира со
европските концепти за малолетничка правда .Примената на овој
модел обезбедува кохерентност и единственост на малолетничката
правда за малолетните сторители на кривични дела.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)

Име на предметот: Меѓународно казнено право
Шифра на предметот:ЗПП840
Наставник:
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Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 8
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.

Содржина на предметот:

Во рамките на меѓународното казнено право како научна дисциплина се
разработуваат следните институти: репресивната власт и границите на
јуриздикцијата на државата, екстрадицијата, азилот, познавањето и
извршувањето на странски казнени пресуди, трансферот на казнената
постапка, дефинирањето и објаснувањето на поимот „мапа“ казнено-правна
помош, облиците на меѓународна полициска соработка-ИНТЕРПОЛ и
ЕВРОПОЛ, системот на меѓународни казнени дела, меѓународниот корпус на
човекови права, проблемите на кодификација на Меѓународното казнено право
и секако, идеите и создавањето на Меѓународниот казнен суд.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)

Име на предметот: Методологија на научноистражувачка работа
Шифра на предметот:ЗПП910
Наставник:проф.д-р Стеван Алексоски
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 8
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
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понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Методологијата е научна дисциплина која системски ја проучува творечката
страна на науката.Според многу автори таа е дел од логичките дисциплини,таа
во суштина е дел од логиката која во сферата на научното истражување ги
бара логичките рамки на истражувањето.Таа ни овозможува да го запознаеме
духот на науката за полесно да ја разбереме нејзината суштина и полесно да
ја примениме.
Литература: Методологија на воените науки,проф.д-р Ванче Стојчев
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
Име на предметот: Етика и деловна комуникација
Шифра на предметот:ЗПП920
Наставник:проф.д-р Стева Алексоски
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 6
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Предметот на изучувањето на основните поими на етиката и комуникацијата,
формалните и неформалните канали на комуникација во управните
организации, законските одредби со кои се предвидува улогата и значењето на
Агенцијата за државни службеници како единствен надлежен орган за
почитување на етичките норми од страна на државните службеници.

Литература: Етика и деловна комуникација,проф.д-р Стеван Алексоски
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
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Име на предметот: Право на ЕУ,правда и внатрешни работи на ЕУ
Шифра на предметот:ЗПП930
Наставник:доц.д-р Јован Ананиев
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 8
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Во рамките на овој предмет се изучуваат правдата како категоријален поим на
позитивниот правен поредок на ЕУ и внатрешните работи кои претставуваат
вкупност на активности на државата што имаат за цел остварување на
ефикасност и ефективност на внатрешниот институционални-правен поредок.
Функциите на правда и внатрешни работи се вклучени во првиот и третиот
столб на Европската Унија. Предмет на проучување на правниот систем и
унификацијата и европеизацијата на националните правни системи и на
човековите слободи и права во Европската Унија како подрачје на слобода,
безбедност и правда, европските судски институции и другите институции на
правдата и внатрешните работи, европското државјанство, заедничките
политики и судската соработка во рамките на првиот столб на ЕУ, како и
судската и полициска соработка во казнената област во рамките на третиот
столб на ЕУ и европските правни стандарди кои се суштински и централни
прашања на проблематиката со која се занимава ова дисциплина. Какао
посебно прашање на анализа се јавува процесот на европеизација и
евроинтеграција на македонскиот систем на правда и внатрешни работи.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
Име на предметот: Менаџмент со човекови ресурси
Шифра на предметот:ИПП940
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Наставник:проф.д-р Нада Јурукова
Соработник:
Статус на предметот: изборен
Број на : 4
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Менаџментот со човекови ресурси во јавниот сектор за свој предмет на
изучување ги има прашањата поврзани со селекцијата,развојот,ефикасната
употреба и задржувањето на човековиот капитал во институциите од јавниот
сектор.Предметот ги проучува и програмите за ефективна обука и развој на
вработените
во
јавниот
сектор,системите
на
мотивација
и
наградување,методите за евалуација на учиноците и оценување на
продуктивноста на вработените,како и анализа на работните места и
подготвување на описот на работните задачи.
Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:1x15=15
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)

Име на предметот: Човекови права
Шифра на предметот:ИПП950
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: изборен
Број на : 4
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
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Содржина на предметот:

Предметот човекови права ги изучува теориите за развојот и теоријата
за човековите права , при што човековите права се вреднуваат од гледиште на
развојот на општеството, и обратно. Tеоретските аспекти се поврзуваат тесно
со практичните проблеми на одржливиот развој и на човековите права, водејќи
сметка обете вредности да бидат во функција на мирот на државен и на
глобален план.
Проблематиката на развојот се анализира во две релации: развојодржлив развој на општеството човекови права, потоа: колонијализмот
одржлив развој човекови права. Овие две релации се клучни за анализа на
човековите права, особено за нивниот универзален и релативен карактер, за
нивната содржина и дострел во мултикултурните општестава, како и за
нивната распространетост во приватната и јавната сфера, како индивидуални
или како колективни права.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:1x15=15
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
Име на предметот: Арбитражно право
Шифра на предметот:ИПП960
Наставник:доц.д-р Љупчо Сотироски
Соработник:
Статус на предметот: изборен
Број на : 4
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Арбитражното право е гранка на правниот систем што ги опфаќа правните
правила (законски акти, афтономни арбитражни правила, диспозитивни
арбитражни правила, правила содржани во меѓународните конвенции и
билатерални договори) со кои се регулира арбитражата како алтернативен чин
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на решавање на споровите кои произлегуваат од граѓанско правните односи.
Предметот на науката за арбитражното право е систематското обработување
на поимите и институтите поврзани со овој алтернативен начин на решавање
на споровите и тоа: арбитрабилност, арбитражна спогодба, арбитражна
одлука, видови арбитража, арбитри и конституирање на арбитража, постапка
пред арбитража, правни лекови во арбитражна постапка и признавање и
извршување на странски арбитражни одлуки.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:1x15=15
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)

Име на предметот: Криминалистика
Шифра на предметот:ЗПП1010
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 6
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Криминалистиката е посебна научна дисциплина која ги проучува и научните
методи и средствата засновани врз практичното искуство кои се најповолни да
се открие и разјасни казненото дело, да се открие извршителот и да се
набават сите докази потребни за утврдување на вистината. Таа е наука која
систематски го обработува прашањето како да се применат методите на
природните и техничките науки и одредени поранешни искуства на органите на
казнената постапка при извршувањето на конкретните задачи и при наоѓањето
докази за казненото дело и за извршителот.
Криминалистиката

се

состои

од

три

дела:

криминалистичка

тактика,
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криминалистичка техника и криминалистичка методика, како посебен дел од
криминалистичката тактика.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
Име на предметот: Пенологија
Шифра на предметот:ЗПП1020
Наставник:проф.д-р Стеван Алексоски,доц.д-р Трајче Витанов
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 8
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Пенологијата како научна дисциплина ги проучува сите аспекти што се
однесуваат на извршувањето на сите кривични санкции. Пенологијата ја
изучува индивидуализацијата на кривичната санкција во нејзиниот избор и
извршување како претпоставка за остварување на целта што им е наметната
од позитивните прописи, а тоа е ресоцијализацијата. Понатаму, го следи и
изучува системот на кривичните санкции од аспект на богатството на
санкциите по вид и траење, условите на извршувањето и слично. Од гледиште
на извршување на кривичните санкции, посебно казните, таа ги изучува
пенитенцијарните системи и институциите во кои се извршуваат казните и
институционалните мерки, режимот на институциите, организацијата на
животот и работата, затворскиот и превоспитниот персонал, методите на
третман и затворската заедница, отпуштањето на осуденото лице и неговото
прифаќање и адаптирање во животот на слобода.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
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Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)

Име на предметот: Корупција и организиран криминал
Шифра на предметот:ЗПП1030
Наставник:проф.д-р Стеван Алексоски
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 8
Услов:нема
Цел на предметот:

Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Феноменологија на организираниот криминал и корупцијата као глобални
феномени; Етиологија на метафизичкото јадро на корупцијата во
политиката и обратно; Етиолошка генеза на организираниот криминал и
проблемот на негово дефинирање;Нераскинливата поврзаност на
организираниот криминал со корупцијата; Поврзаноста на организираниот
криминал и корупцијата со перењето пари и меѓународниот тероризам;
Емпириски состојби на организираниот криминал и корупцијата во
Македонија; Потребата од стратешкиот пристап за системска проекција
во спречувањето на организираниот криминал и корупцијата во
Република Македонија; Методика на откривање и докажување на
кривични дела од областа на организираниот криминал и корупцијата.

Литература: На предлог на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
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Табела 5.2.б Спецификација на дипломската работа
Студиска програма:ПРАВОСУДНА НАСОКА петгодишни студии – општа насока
Вид и ниво на студии: I циклус на студии
Назив на дипломската работа: Дипломска работа на соодветна тема
Наставник:доц.д-р Војо Беловски
ЕКТС: 6
Услов: Положени сите предмети предвидени со студиската програма
Цели на дипломската работа:
Цел на дипломската работа е да стекнатото знаење во текот на студиите се примени во решавање на
конкретни проблеми во рамките на избраната област во која се изработува дипломската теза. Во
рамките на овој дел на дипломската работа студентот проучува некој проблем, неговата структура и
сложеност и на основа на спроведената анализа изведува заклучоци за можните начини на решавањето
на проблемот. Проучувајќи обемна литература студентот се запознава со методите кои се наменети за
решавање на слични задачи понатаму во праксата.
Предвидени студиски достигнувања:
Студентите се оспособуваат за самостојно решавање на соодветен проблем и за самостојно
применување на стекнатото знаење и искуство од соодветната област. Низ самостојното користење на
стручна и научна литература студентите го прошируваат своето знаење од соодветната избрана област.
Во текот на студиите се оспособиле да спроведат, анализираат и да идентификуваат некој проблем во
рамките на дадената тема, а со изработката на дипломската работа сето тоа и практично да го докажат.
Методи за изведување на дипломската работа:
Менторот на дипломската работа составува задача која ја доставува до студентот. Студентот е должен
да дипломската работа ја состави во рамките на зададената тема која е дефинирана како задача на
дипломската работа. Во текот на изработката менторот може да дава сугестии и да упатува на
користење на соодветна литература, со цел да се изработи поквалитетна дипломска работа.
Оценка (максимален број бодови 100)
Критериуми и методи за оценување на дипломската работа(по избор на наставникот)
Критериумите и методите на евалуацијата на дипломската работа, која носи 6 кредити, е во согласност
со актите на Универзитетот и истата може да биде оценета од 6-10. (до 100 бодови)
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Табела 5.3. Листа на предмети на студиската програма на I циклус, според типот на предмети
Тип на предмет

Задилжителни
предмети

Код

Назив на предметот
Вовед во правото
Уставно право
Основи на економија
Историја на право
Реторика и право
Социологија на право
Римско право
Политички систем
Граѓанско право општ дел
Информатика
Меѓународно јавно право
Казнено право
Стварно право
Трудово право
Административно право
Право на друштва
Криминологија
Граѓанско процесно право
Вовед Во правото на ЕУ
Облигацино право
Трговско право
Казнено процесно право
Применета економија
Финансово право
Договорно право
Казнено право применета програма
Граѓанско право применета програма
Правосуден систем на РМ
Право на интелектуална сопственост
Управно процесно право
Малолетничко казнено право и
малолетничка деликвенција
Меѓународно казнено право
Методологија на научноистражувачка
работа
Етика и деловна комуникација
Право на ЕУ,правда и внатрешни
работи на ЕУ
Криминалистика

Семестар
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

ЕКТС

III
III
III
III
IV
IV
IV

6
8
6
6
8
6
8

V
V

8
8

V
VI
VI
VI
VI
VI
VII
VII
VII
VIII
VIII

8
6
8
6
6
6
8
8
6
6
8

VIII

6

VIII

8

IX

8

IX

6

IX

8

X

6

8
6
6
6
6
6
6
6
8
4

70

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

Пенологија
Корупција и организиран криминал

Табела 5.4. Листа на изборни предмети
од студиската програма на I циклус
Прв странски јазик
Наследно првао
Семејно право
Втор странски јазик
Филозофија на право
Политичка социологија
Цивилно општество
Запишување права на недвижности
Стечај и стечајна постапка
Менаџмент на човековите ресурси
Човекови права
Арбитражно право

X

8

X

8

III
IV
IV
IV
V
V
VII
VII
VII
IX
IX
IX

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Прилог 5.4.а. Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на Наставно-научниот совет на
Правниот факултет

Прилог 5.4.5. Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на Ректорската Управа на
Универзитетот ,,Гоце Делчев,, - Штип
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Прилог 5.4.6. Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на Наставно-научниот совет на
Правниот факултет

Стандард 6. Квалитет, современост, компатибилност и меѓународна препознатливост на
студиската програма
Студиската програма наменета за студентите на Правниот Факултет е осмислена на
интердисциплинарен, интегрален и сеопфатен начин, со што им се овозможува на студентите
да имаат шристап до најнови научни и стручни знаења и информации.
Студиската програма по модули е усогласена по најновите промени кои се случуваат во
правото и потребите од иден кадар од областа на правото
Нашата студиска програма е усогласена со современите програми кои се изучуваат на
престижните универзитети во Европа и Северна Америка.

Евиденција: Документација за најмалку една акредитирана студиска програма од
универзитетите од ЕУ со која што е компатибилна и препознатлива програмата – Прилог
6.1,2,3, даден во стандардот.

Стандард 7. Упис на студентите
Студирањето на Правен факултет во состав на Универзитетот се организира во согласност
со Законот за високото образование.
На додипломски студии може да се запише лице кое има завршено четиригодишно средно
образование и ако ги исполнува условите и критериумите утврдени со конкурсот за
запишување.
Потребни документи за упис на факултетите:





сертификат за положена државна матура или меѓународна матура;
извод од матична книга на родените;
државјанство;
диплома за завршено образование и свидетелства за четирите години на средно
образование.

Сите документи се доставуваат во оригинална верзија.

Евиденција: Прилог на предметите
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2.
3.
4.

.......

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Радевска
Пом.асистент
Марија
Тушевска
Пом.асистент
Борка
Арсов
Пом.асистент
Владимир
Стојановски
Пом.асистент
Страшко
Митревски
Помл.асистент
Владимир
Груевски
Пом.асистент
Стојан Илија
Никодиновска Пом.асистент
Ана
Мајхошев
Пом.асистент
Ванчо Андон
Маролов
Пом.асистент
Дејан
Ѓуркова
Пом асистент
Јован Олга
Нациќ Бранко Пом асистент
Горан

Јуни 2007

Х

Јуни 2007

Х

Јуни 2007

Х

Јуни 2007

Х

2009 г.

Х

21.08.2008

Х

21.08.2008

Х

21.08.2008

Х

2009 г

Х

02.07.2008

Х

Јуни 2007

Х

8.2.а. Научни и стручни квалификации и задолжувања на соработниците во наставата

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен
Избор во звање

Кристина Мишева
Пом.асистент
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет
Вовед во правото и група предмети од областа на Деловното
право
Година
Институција
Област
Универзитет “Гоце
Теоретско-правни
02.06.2007
Делчев” Штип
науки
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3.

Ананиев Марко
Јован

Доцент

Јуни,2007

Х

4.

Лазар Нанев

Насовен
доцент

Јуни,2007

Х

5.

Поповски Владо

Професор

6.

Шкариќ
Светомир

Професор

7.

Ристески Ристе

Професор

8.

Милан Илиоски

Професор

9.

Кадриу Осман

Вонреден
Професор

По
договор
По
договор
По
договор
По
договор
По
договор

10.

Беловски Војо

Доцент

2009

11.

Рирто Фотов

Насловен
Доцент

По
договор
По
договор

12.
13

Ортаковски
владимир
Љупчо
Сотировски

Професор
доцент

14

Гале Галев

професор

15

Крсте Шајновски

доцент

16

Влатко Гичев

Професор

17

Кирова Снежана

Виш
лектор

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

2009
По
договор
По
договор
По
договор
По
договор

8.1.а. Научни и стручни квалификации и задолжувања на наставниците во наставата
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Име, средно име и презиме
Стеван Александар Алексоски
Статус
Редовен професор
Име на институцијата
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
каде работи
наставникот работи со
полно работно време
Потесно поле на работа
Криминологија,методологија,комуникација,реторика и филозофија на право
Академски степен
Година
Институција
Област
Универзитет"Гоце
Реторикаа и
Избор во звање
2007
Делчев" Штип
право,Криминологија
Кривично право и
Докторат
1992
Правен факултет - Скопје криминологија
Магистратура
Кривично право и
1985
Правен факултет - Скопје криминологија
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот
1.

Реторика и право

2.

Криминологија

3.
Филозофија на право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

Назив на студиската
програма
Јавна администрацијаМодул - финансово право
Јавна администрацијаМодул - финансово право
Јавна администрацијаМодул - финансово право

часови
2+2+1
2+2+1
2+1+ 0

Криминална психологија, книга, 1997 година, ПФ - Штип.

1.

Психологија на комуникацијата во педагошката пракса, книга, 2000 година, ПФ Штип
2.

Култура на општење во педагошката и деловната комуникација, учебник,
2002 год., Педагошки факултет - Штип.

3

Психологија со криминалистичка психологија, учебник за студентите на
Полициската академија - Скопје, 2005 г, Скопје.
4.
5.

Психологија на комуникацијата во разузнавачките активности, Скопје,
учебник за студентите на Полициската академија Скопје. 2006.
Деловна комуникација, Учебник за МИТ факултет-Скопје, 2007, Скопје.

6.
7.

Реторика и право, Учебник за Правниот факултет - Кочани, 2007, Кочани
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Криминологија, Учебник за Правниот факултет – Кочани.2009.Штип
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
28
Монографии
1
Книги
стручни трудови
Вкупен број на цитати
Број на трудови
Листа на
3
опфатени со СЦИ
ССЦИ
Нови технологии
Моментално учество на
проекти
Домашни
1
Меѓународни

Име, средно име и презиме
Љупчо Сотироски
Статус
ЕМБР
Доц. Д-р.
Име на институцијата
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
каде работи
наставникот работи со
полно работно време
Потесно поле на работа
Меѓународно право и право на ЕУ
Академски степен
Година
Институција
ФОН –Прв приватен
Доц. д-р. 15.05.2009
Избор во звање
Универзитет Скопје
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј"-Скопје, Правен
факултет "Јустинијан
PhD. 11.02.2009
Докторат
Први"
Leiden University- Faculty
of Law
International Institute of Air
Master of Law
Магистратура
and Space Law- The
19.11.2001
Netherlands
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

2.

Политики на ЕУ - додипломски студии (летен
семестар)
Проектен менаџмент со ЕУ фондови -додипломски студии (летен семестар)

3.

Вовед во правото на ЕУ - додипломски студии
(зимскиот семестар)

1.

Назив на студиската
програма
Применета економија и
дипломатија/Јавна
администрација
Применета економија и
дипломатија

7
3

Област
Меѓународно јавно и
приватно право
Доктор по правни
науки
Магистер по
меѓународно
воздухопловно и
вселенско право

часови

Арбитражно право – постдипломски студии
(летен семестар)
Современи административни системи –
5.
постдипломски студии (летен семестар)
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
4.

1.

SEEMF-South East European Mediation Forum- National coordinator for Macedonia

2.

Медиатор-член на УО на Комората на медијатори на Република Македонија
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академски студии

3

Eurocontrol –CARDS Programe -ASATC Project- Law and Institutions-Brussels,
национален експерт

4.

European Air Law Association- Brussels -member

5.
6.

European Aviation Club-member
GTZ Project-Skopje (Separation of the ATM, operational from regulatory functions)Управа за цивилно воздухопловство, координатор на тимот

7.

COST /MS 0702 COST- The role of the in the human rights reforms

8.

Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
31
Монографии
/
стручни трудови
Вкупен број на цитати
Број на трудови
/
/
опфатени со СЦИ
Нови технологии
Моментално учество на
проекти
Домашни
/
Меѓународни

Книги

2

Листа на
ССЦИ

/

Име, средно име и презиме
Јован Марко Ананиев
Статус
ЕМБР
Доцент
Име на институцијата
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
каде работи
наставникот работи со
полно работно време
Потесно поле на работа
Политички и теоретско-правни науки
Академски степен
Година
Институција
Универзитет „Св. Климент
Избор во звање
2006
Охридски“- Битола
Институт за социолошки и
политичко-правни
Докторат
2006
истражувања

2

Област
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академски студии

Магистратура
2004
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот
1.

Вовед во правото

2.

Политички систем

3.
Социологија на правото
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“- Скопје
Институт за социолошки и
политичко-правни
истражувања
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј“- Скопје
Назив на студиската
програма
Правосудна, Применета
политика и дипломатија,
Јавна администрација
Правосудна, Применета
политика и дипломатија,
Јавна администрација
Правосудна, Применета
политика и дипломатија,
Јавна администрација

часови
2+1+1
2+1+1
2+1+1

H. Sax, J. Ananiev, International and NationalLegal Framework for Human Rights for
Macedonia, UNDP- Macedonia & Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights,
University of Vienna, 2008 (скратена верзија на англиски, македонски и албански
јазик)

1.

2.

3

4.
5.

6.

7.
8.

Ј. Ананиев, Х. Истановска, Н. Шишковска, А. Шумковски, Напреден англискомакедонски речник по бегалско право и азил, Институт за социолошки и
политичко-правни истражувања, Скопје- 2004

Ј. Ананиев Современи тенденции од идеолошка полидимензионалност кон
идеолошка нивелација на изборните и партиските програми, Факултет за
администрација и менаџмент на информациони системи- Битола, 2009
Ј. Ананиев, О. Ѓуркова, Финансиска и материјална поддршка на политичките
партии пред и за време на изборната кампања и моделите на
транспарентност (светско и македонско искуство), Институт за социолошки и
политичко-правни истражувања, Скопје- 2009
J. Ananiev, S. Stojanovski, Nationalistic Competition Over Internet: Legal Regulation
and Social Impact, New York University- Skopje 2009
Ј. Ананиев, Однесувањето на глсачите како детерминанта во креирањето на
изборната стратегија Институт за социолошки и политичко-правни
истражувања, Скопје- 2008
Ј. Ананиев, Постмодерен пристап во теоријата на државата- Политичка тријада:
интерес-легитимитет-изборна кампања Факултет за администрација и менаџмент
на информациони системи- Битола, 2008
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Правосудна насока
академски студии
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
21
Монографии
5
стручни трудови
Вкупен број на цитати
Број на трудови
15
1
опфатени со СЦИ
Нови технологии
Моментално учество на
проекти
Домашни
Меѓународни

Име, средно име и презиме
Љупчо Круме Блажевски
Статус
Име на
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
институцијата каде
работи наставникот
работи со полно
работно време
Потесно поле на
работа
Правно-економски науки
Академски степен
Година
Институција

Книги

2

Листа на
ССЦИ

1

Област

Избор во звање

2004

ДУТ-Тетово

Докторат
Магистратура

2004

ИСППИ-Скопје

Деловно право
Маркетинг и
правн.терм.

1981

УКИМ-Скопје

Трудово право

Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
Назив на предметот
програма
Јавна
администрација,правосудна
и применета политика и
1.
Основи на економија
дипломатија
Јавна
администрација,правосудна
и применета политика и
2.
Право на друштва
дипломатија
Јавна
администрација,правосудна
и применета политика и
3.
Применета економија
дипломатија
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
1.
2.

часови

2+2+1

2+2+1

2+2+1
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Правосудна насока
академски студии

3
4.
5.
6.
7.
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на
научни и стручни
9
Монографии
/
Книги
трудови
Вкупен број на
Број на трудови
Листа на
цитати
опфатени со
ССЦИ
СЦИ
Нови технологии
Моментално учество
на проекти
Домашни
Меѓународни

Име, средно име и презиме
Војо Беловски
Статус
доцент
Име на
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
институцијата каде
работи наставникот
работи со полно
работно време
Потесно поле на
работа
Правни науки
Академски степен
Година
Институција
Еврипски УниверзитетИзбор во звање
2008
Скопје
Докторат
Магистратура

2000

УКИМ-Скопје

1996

УКИМ-скопје

Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
Назив на предметот
програма
1.
2.

1

Област
Трговско право
Правни науки
Менаџмент на
човечки ресурси

часови

Административно право
Трудово право
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Правосудна насока
академски студии
3.
Трговско право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Прирачник за кадровски служби со образци од работните односи
1.
Авторизирани предавања по предметот Трудово право
2.

Авторизирани предавања по предметот Стварно право
3
Авторизирани предавања по предметот Административно право
4.
5.
Стручен труд за забрана на дискриминација
6.
7.
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на
научни и стручни
20
Монографии
Книги
трудови
Вкупен број на
Број на трудови
Листа на
цитати
опфатени со
ССЦИ
СЦИ
Нови технологии
Моментално учество
на проекти
Домашни
1
Меѓународни
/

3

Табела 8.2. Листа на соработници
Часови
на
активна
настава

Лични податоци
Р.
б.
1.

ЕМБГ

Презиме,
средно име,
име

Мишева
Кристина

Звање

Пом.асистент

Датум на
избор

Јуни 2007

П

В

Работен статус
Постојан
р.о.

По
договор

Х
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академски студии
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

.......

12.

Радевска
Пом.асистент
Марија
Тушевска
Пом.асистент
Борка
Арсов
Пом.асистент
Владимир
Стојановски
Пом.асистент
Страшко
Митревски
Помл.асистент
Владимир
Груевски
Пом.асистент
Стојан Илија
Никодиновска Пом.асистент
Ана
Мајхошев
Пом.асистент
Ванчо Андон
Маролов
Пом.асистент
Дејан
Ѓуркова
Пом асистент
Јован Олга
Нациќ Бранко Пом асистент
Горан

Јуни 2007

Х

Јуни 2007

Х

Јуни 2007

Х

Јуни 2007

Х

2009 г.

Х

21.08.2008

Х

21.08.2008

Х

21.08.2008

Х

2009 г

Х

02.07.2008

Х

Јуни 2007

Х

8.2.а. Научни и стручни квалификации и задолжувања на соработниците во наставата

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен
Избор во звање

Кристина Мишева
Пом.асистент
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет
Вовед во правото и група предмети од областа на Деловното
право
Година
Институција
Област
Универзитет “Гоце
Теоретско-правни
02.06.2007
Делчев” Штип
науки
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I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Правен факултет
Докторат
Специјализација
Магистратура

2010
Универзитет “Св. Кирил и
Методиј„ Правен
Факултет „ Јустинијан I“Скопје

Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

Назив на студиската
програма

Правен факултет
– граѓанскоправна насока
часови

1.

Вовед во правото

2+2+2

2.

Право на друштвата

2+2+1
2+2+1

3.
Финансово право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Мишева К. : „Друштва за управување со отворени инвестициски фондови“ - Труд во
1.
објавување
2.
3.
4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
1
Монографии
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
Усовршувања
Правосуден испит
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Избор во звање
Докторат

Никодиновска Ана
ЕМБГ
Помлад
асистент
Правен факултет – Кочани
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Меѓународни односи и Европска надворешна политика
Година
Институција
Област
Правен факултет Меѓународно
Кочани
јавно право и
Универзитет “Гоце
Право на
Октомври 2008
Делчев” Штип
Европска унија
Во тек
Филозофски факултет –
Студии за
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Правосудна насока
академски студии

Специјализација

Магистратура

/

Октомври 2006

Диплома
Јули 2005
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

1.

Меѓународно јавно право

2.

Политики на Европска унија

Скопје, Универзитет “Св
Кирил и Методиј“ - Скопје
/

европски
интеграции
/
Социјални
политики и
стратешки
менаџмент за
одржлив
територијален
развој

Факултет за политички
науки, Универзитет во
Болоња, Италија
Факултет за политички
науки, Универзитет во
Неапол „Ориентале“,
Италија
Назив на студиската
програма
Правосудна насока,
Јавна администрација,
Применета политика и
дипломатија- Модул
европско право,
Новинарство (изборен)
Применета политика и
дипломатија – Модул
европско право

Меѓународни и
дипломатски
односи
часови

2+2+1
2+2+1

3.
Политички систем
Јавна администрација
2+1+1
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
NIKODINOVSKA, Ana: Il conflitto macedone nel diritto internazionale, Universita’ degli
studi di Napoli “L’Orientale”, Napoli, 2005.
1.
НИКОДИНОВСКА, Ана: Правото на самоопределување на народите и правото
на сецесија како последна инстанца од правото на самоопределување. (Труд во
постапка на објавување)
2.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
1
Монографии
/
Книги
/
Моментално учество на
проекти
Домашни /
Мегународни
/
Усовршувања
/
Други податоци кои ги сметате за релевантни /

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа

Борка Тушевска
ЕМБР
Пом.асс.
Универзитет “Универзитет Гоце Делчев” Штип
Правен факултет - Кочани
Трговско право, Договорно право
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Академски степен

Година

Избор во звање
15.06.2007
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

Институција
Универзитет “Гоце
Делчев - Штип
Правен факултет Кочани

Назив на студиската
програма

Област

Трговско право

часови

1.

Граѓанско процесно право

3+2

2.

Трговско право

3+2

3.
Договорно право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
1.

Тушевска Б., Меѓународно правни аспекти на понудата, Скопје, 2009.

2.

Тушевска Б., Понудата на неопределени лица – Општа понуда, Правник, Скопје, 2009.
Тушевска Б., Правната способност на друштвото после отворањето на стечајната
3.
постапка. Списание на трудови на ДНУ, Прилеп, 2007.
Тушевска Б., Молчењето како начин на изразување согласност на понудениот, Правник,
4.
Скопје, 2009.
Тушевска Б., Мерки на одбрана на акционерските друштва од преземањето контрола,
5.
Зборник на Економски факултет, Штип, 2009
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
6
Монографии
1
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Меѓународни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Име, средно име и презиме
Звање помлад ассистент
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен
Избор во звање
– помлад асистент
Докторат

Дејан Маролов
М-р
Универзитет Гоце Делчев Штип
Правен Факултет Кочани
Година

Институција
Универзитет Гоце
Делчев Штип
Правен Факултет Кочани
Институт за меѓународно
право и меѓународни
односи при Правен

Област
Европско право
Меѓународно
право и
меѓународни
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Факултет Јустинијан
Скопје

односи

Специјализација

Магистратура
Диплома –
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

Европски Институт за
високи меѓународни
студии – Ница, Франција
Правен Факлутет, насока
европско право – ФОН
универзитет
Назив на студиската
програма

Европски
интеграции и
меѓународни
односи
Европско право и
право на ЕУ
часови

2+1+0
2+1+0
2+1+0

1.Вовед во право на ЕУ
2.Историја на право
3.Семејно право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

Литература

1.

2.
3.

Проф.Др. Сашо Георгиевски Вовед во правото на ЕУ, Скопје 2007
И литература на предлог на предметниот наставник

проф. Д-р Сима Аврамовиќ Општа правна историја, Белград, 1999 година;
Проф. д-р Љубица Кандиќ и Алберт Вајс Општа историја на државата и
правото , (делот за Либерализам и Империјализам) д1971 година, и
проф. Д-р Александар Христов и проф. Д-р Никола Сотировски Историја
на државите и правото на Југословенските народи ( делот за Македонија) од
1980 година.

Проф.д-р.Темелко Ристески Концепти за предавања
Љиљана Спировиќ Трпеновска Семејно право Скопје 2008
Друга литература на предлог на предметниот наставник

Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Односите меѓу
Западниот
Балкан и ЕУ со
посебен осврт на
Вкупен број на научни и
односите меѓу
стручни трудови
Монографии
Р.М и ЕУ
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
Семинар по Европска регулатива за еднаквост на половите
Усовршувања
организиран од ЕРА – Триер Германија
Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Олга Јован Ѓуркова
ЕМБР
Помлад
асистент
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Правен Факултет - Кочани
Казнено – правна област
Година
Институција

Област
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Избор во звање
Докторат
Специјализација

/
/

Магистратура

01.12.2009

Диплома
28.06.2006
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот
1.

/
/
Универзитет “Св Кирил и
Методиј” Скопје
Правен Факултет „Јустнијан Први“
Универзитет “Св Кирил и
Методиј” Скопје
Правен Факултет „Јустнијан Први“
Назив на студиската
програма

Историја на право

/
/
Казнено – правни
науки
Правни студии –
казнено правна
област
часови
2+2+0

2.
Казнено право
2+2+2
3.
Криминологија
2+2+2
4.
Казнено процесно право
2+2+2
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Ананиев Ј., Ѓуркова О., „Финансиската и материјална поддршка на политичките
партии пред и за време на изборната кампања и моделите на транспарентност
(светско и македонско искуство)“ Годишникот на Институтот за социолошки и
политичко правни истражувања – Скопје, 2008 година.
1.
Ѓуркова О., Кривично – правна уреденост на производство и дистрибуирање на детска
порнографија преку мас – медиумите (светско и македонско искуство) Годишник на
Правниот Факултет Кочани
2.
Ѓуркова О., Кривичната постапка за коруптивните кривични дела во Римското право.
3.
(труд во објавување)
4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
1 (во
стручни трудови
2
Монографии
објавување)
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни
Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен
Избор во звање

Владимир Арсов
Пом.асистент
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет
Уставно право и Политички науки
Година
Институција
Универзитет “Гоце
01.03.2007
Делчев” Штип

Област
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Правен факултет
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија

Филолошки
факултет –
катедра
Политологија

Докторат
Специјализација
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија
Магистратура

Правен факултет
– Меѓународни
односи

06,12,2006
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија

Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот
1.

Назив на студиската
програма

Уставно право

Правен факултет
– Меѓународни
односи
часови
3+2

2.
Политички систем и Политики на Еу
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

3+2 и 3+2

1.

Арсов В. - Македонија и Светска трговска организација – Софија 2006

2.

Арсов В. Европско право ( труд во објавување)

3.
4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
2
Монографии
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни 7
Мегународни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Име, средно име и презиме

Андон Ванчо Мајхошев

Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Пом. Асс. М-р.
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет-Кочани

Избор во звање

2008 г.

Година

Институција
Универзитет “Гоце
Делчев,,-Штип

Област
Трудово право
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

Докторат
Специјализација

Магистратура

Прифатен
докторат на
тема
,,Колективно
преговарање,,
Функционирање
на Економскосоцијалниот
совет на РМ во
периодот 19972007 г.

Диплома
26.04.1984
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот
1.

Универзитет,,Св. Кирил и
Методи,,-Скопје
Институт за социолошки,
политички и правни
истражувања-Скопје

Универзитет ,,Св. Кирил
и Методи,,-Скопје
Институт за социолошки,
политички и правни
истражувања-Скопје
Универзитет во БеоградФакултет за политички
науки
Назив на студиската
програма

Уставно право (3+2)
Трудово право (3+1)
2.
Административно право (3+2)
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Книги:

Политички науки

Политички науки
Политикологија
часови
3+2, 3+1 и
3+2

1.Транзициона книга-Проблеми, Барања и Иницијативи на граѓаните на Штип и
Карбинци, , ССМ-РСО-Штип, 2005.
1.

2.

2. Штрајковите како социјален феномен,, НУБ ,,Гоце Делчев,, Штип, 2005

3.

3. Синдикатот во политичките процеси, НУБ ,,Гоце Делчев,,-Штип, 2007
4. Функционирање на Економско-социјалниот совет на РМ во периодот 1997-2007,
МЦМС, Скопје, 2008.

4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
2
Монографии
Книги
4
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
1. Студиски престој во Грција во 1996 (11 дена)
2. Меѓународна конференција за работничко акционерство,
Скопје, 1997.
3. Студиски престој во САД во 2001 (еден месец)
4. Студиски престој во Турција 2003 (10 дена)
5. Меѓународна конференција на тема ,,Социјалниот дијалог во
Усовршувања
Југоисточна Европа,,во Београд, 2006
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
6. Меѓународна конференција ,,Алтернативно решавање на
споровите (медијација, мирење и арбитража), Скопје, 2006.
7. Меѓународен семинар за заштита на правата на работниците
во мултинационалните компании, Котор, Црна Гора, 2007.

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Илија Стојан Груевски
Помлад
асистент
Универзитет “Гоце Делчев” -Штип
Правен Факултет
Година

Избор во звање
14.10.2008
Докторат
Специјализација
Магистратура
Магистер
Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

Институција
Универзитет “Гоце
Делчев” -Штип
Правен Факултет

Назив на студиската
програма

Област
Економија

часови

1.

Основи на економијата
3+2
Применета економија, Менаџмент на ЕУ
2.
фондови
3+2, 3+2
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Груевски И. “Финансираое и развпј на малите и средните претпријатија пд текстилната индустрија
1.
вп ппштината Кпчани”, Магистерски труд, Екпнпмски Институт, Скппје, 2008 гпдина
Груевски И. “Пплитиката на девизнипт курс вп услпви на фиксен режим при негпвптп фпрмираое”,
Статија пд Збпрникпт на Екпнпмскипт факултет при Универзитетпт “Гпце Делчев”, Штип, 2009
2.
Груевски И. “Начини на одбрана од каматното влијание кај банките и другите финансиски
институции”, Статија од Зборникот на Економскиот факултет при Универзитетот “Гоце
3.
Делчев”, Штип, 2009
Груевски И. “Структурата на капиталот како фактор во вреднувањето на претпријатијата
и инвестиционите вложувања”; Статија во издавање во Зборникот на Правниот факултет
при Универзитетот “Гоце Делчев “-Штип
4.
Груевски И. “Инвестиципна прпграма за извпдливпста и екпнпмската пправданпст на инвестиција
вп изградба на спвремен прпизвпдствен пбјект и набавка на нпва прпизвпдствена ппрема”,
Инвеститпр: Тргпвскп друштвп за врабптуваое на инвалидизирани лица за прпизвпдствп, тргпвија
и услуги АВЕС ДООЕЛ Штип, 2007
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
4
Монографии
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
Усовршувања
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Табела 9.1. Листа на простории за изведување на наставата
Вкупна бруто површина
Р.б.
Просторија

Бр. на места

2

м

Каде се наоѓа просторијата

ознака
1.

Амфитеатри

2.

Предавални

3.

судница

4.

Компјутерски
лаборатории

5.

Лаборатории

6.

Работилници

7.

Библиотеки

8.
9.

А

1

П1
П2
П3
П4
П5
У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7
КЛ1
КЛ2
Л1
Л2
Л3
Л4
Р1
Р2
Р3
Р4

1
1
1
1
1

60
60
60
60
60

Правен Факултет Кочани- Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани – УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип

1

16

Правен Факултет Кочани - УГД Штип

Б1

Б2
Читалници
Ч1
Сали(амфитеатар)
С1
Вкупен број места
Вкупна нето површина

1

1
1

Правен Факултет Кочани- Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип
20
330

Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
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Табела 9.2. Листа на опрема за изведување на студиската програма

Р.б.
1
2
3

Опрема
Лап топ - компјутери
Прожектори - подвижни
Прожектори - статични

Тип

Намена
Предавања
предавања
предавања

HP
epson
epson

Број
5
2
2

Табела 9.3. Листа на библиотечни единици релевантни за студиската програма.

Р.б.
1
2
3

Наслов

Автор/и

Издавач

Год.

Табела 9.4. Листа на учебници кои им се достапни на студентите од оваа студиска програма

Р.б.
1
2

Наслов
Реторика и право,Штип,2007
Криминологија,Штип,2009

Автор/и
Проф. д-р Стеван
Алексососки
Проф. д-р Стеван
Алексососки

Издавач
Штип,2007
УГД –Штип,2009

Предмет
Реторика и
право
Криминологија
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Реторика и право
Криминологија

Проф. д-р Стеван
Алексососки
Проф. д-р Стеван
Алексососки

/

/

/

/

/

/

Друг вид литература

Книги на странски јазик

Збирка на задачи

Практикум

Книга од друг автор

Назив на предметот

Книга од предметниот
наставник

Табела 9.5. Покриеност на задолжителните предмети со литература
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Прилог 9.2. Доказ за поседување на информатичка технологија, број на интернет приклучоци и сл.
Информатичко Технолошкиот Центар на Универзитетот "Гоце Делчев" (ИТЦ-УГД) е опремен со
најсовремена информатичко, комуникациска и телефонска опрема која овозможува континуиран проток
на информации, и вмрежување на сите единици на универзитетот во компактно и мулти функционално
информатичко јадро. Сето тоа наоѓа огромна примена во креирање и имплементирање на наставата на
нов, модерен и функционален начин кој е во чекор со експанзијата на новата ера на информатичката
технологија. ИТЦ-УГД дава огромна поддршка во наставата која се изведува во училниците и
амфитеатрите со класична и современа аудио-визуелна, мулти-медиска компјутерска опрема. На
Земјоделскиот факултет во Кампусот - 2 во Штип и во Кампусот – 4 во Струмица инсталирани се: 180
интернет приклучоци и 3 рак соби.

Стандард 10. Контрола на квалитетот
Контролата на квалитетот на студиската програма планирано е за следните 4 години да се евалуира и
тоа на ниво на Факултетот и Универзитетот. Самата евалуација на педагошката работа на наставниците
и условите за работа, на основа на што ќе се врши проверка на самата студиска програма, зацртано е
да се изведува како
- Интерна контрола и
- Екстерна контрола.
Интерната контрола е составена од сите наставници со професорско звање наведени во Табела 10.1 а
кои се членови на Наставно – Научниот совет на Правниот факултет.
Оваа интерна контрола ќе ја следи и евалуира реализацијата и имплементацијата на студиската
програма на повеќе нивоа и тоа:
- Оценување на наставникот и соработникот од страна на студентите, преку анкетни листови,
- Оценување на студиската програма и наставата во услови на работа од страна на студентите,
- Оценување на студиската програма од страна на дипломираните студенти, со пополнување на
анкетен лист при дипломирањето,
- Оценување на студиската програма од страна на вработените дипломирани студенти,
- Оценување на процесот и студиската програма во услови на работа од страна на наставниот и
ненаставниот кадар,
- Оценување на настават од страна на наставниот и соработникот после завршувањето на
анкетата и разговорот со студентите.
Екстерната контрола на студиската програма и наставниот процес ќе ја спроведува инспекторатот за
Високото образование при Министерството за образование и наука на Р. Македонија.
Евиденција: Извештај за резултатите од самоевалуацијата на студиската програма; Прилог 10.1.
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дадено во прилогот Јавно публикуван документ - Политика на обезбедување на квалитет; Прилог 10.2.
дадено во прилогот Правилник за учебници; Прилог 10.3. дадено во прилогот Извод од Статутот на
установата која го регулира основањето и делокругот на работа на комисијата за квалитет; Прилог 10.4.
дадено во прилогот.

Табела 10.1. Листа на членови на комисијата за контрола на квалитетот (за следните 4 години)

Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Стеван Алексоски
Војо Беловски
Јован Ананиев
Љупчо Блажевски
Љупчо Сотировски

Звање
Редовен професор
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент

Прилог 10.2 Извештај за резултатите од самоевалуација на студиската програма.
Првите извештаи се очекуваат да се направат со првата генерација на дипломирани студенти од
Правниот факултет во Кочани.

Прилог 10.3 Извод од Статутот на установата која го регулира основањето и делокругот на работа на
комисијата за квалитет.
Сè уште Наставно – Научниот совет на Правниот факултет ги нема целосно регулирано актите по кои
комисијата за квалитет ќе работи, но тоа е приоритетна задача која ќе се реализира за наредните 4
години во целост.

Стандард 11. Студии на далечина
Дисперзирани студии во Штип (применета политика и дипломатија и новинарство и односи со јавноста)
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Извештај 1. Извештај за структурата на студиската програма (стандард 5)
Курикулум

1.

ЕКТС

ЕКТС кредити по студиска година = 60
ЕКТС кредити по завршувањето на студиите:
= 180 со тригодишните студии - општа насока
= 240 со четиригодишните студии - модули

1.

Активна настава

1.1

Часови на активна настава во студиската година = од 760 до 810

Просечни часови на активна настава во сите студиски години
1.2

Часови на предавања во студиската година = од 350 до 405

Просечни часови на предавања во сите студиски години = 633

1.
Застапеност на одредени групи на предмети во односот на вкупниот број на ЕКТС
кредити:
1.1.

На прв циклус академски студии
Академско – општообразовни

12,9 % или 63 ЕКТС

Теоретско – методолошки

22,9 % или 126 ЕКТС

Научни, односно уметничко – стручни

21,1 % или 117 ЕКТС

Стручно – апликативни

43,2% или 207 ЕКТС

2.

Застапеност на изборни предмети

2.1.

На прв циклус академски студии

Се избираат 6 од 12 изборни предмети
2.2.

Завршен труд
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Извештај 2. Извештај за бројот на наставниците (стандард 9)

Наставен кадар

1.

Број на наставници на студиска програма

Вкупен број = 19
Број на наставници со полно работно време = 11
Број на наставници кои не се ангажирани со полно работно време = 8
2.
Вкупен број часови на активна настава што ги држат наставниците на студиската
програма
Вкупно часови на активна настава во студиската програма на годишно ниво = 810
Вкупно часови на активна настава во студиската програма на неделно ниво = 54
3.
Потребен број на наставници за покривање на вкупниот број часови на активна настава
во студиската програма
Потребен број на наставници = 19
Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат наставниците на годишно
ниво / = 405
Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат наставниците на
неделно ниво / =
4.

Вкупен број на наставници 19 – Потребен број на наставници = 19

5.

Активна настава одржана од наставници со полно работно време

% настава која ја држат наставници со полно работно време во институцијата = 80 %
6.

Активна настава одржана од наставници со докторат

% настава која ја држат наставници со докторат = 45%
7.

Ангажираност на наставниците:

% ангажираност на наставникот во тек на неделата =

100%

% ангажираност на наставникот во тек на семестарот = 80 %
% ангажираност на наставникот во тек на годината = 80 %
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Извештај 3: Извештај за бројот на соработници (стандард 9)

Наставен кадар
1.

Број на соработници на студиската програма

Вкупен број = 12
Број на соработници со полно работно време = 12
Број на соработници кои не се ангажирани со полно работно време = 6
2.

Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат соработниците

Вкупно часови на активна настава која ја држат соработниците во институцијата на годишно ниво =
405
Вкупно часови на активна настава која ја држат соработниците во институцијата на неделно ниво =
55
3.
Потребен број на соработници за покривање на вкупниот број часови на активна настава
на студиската програма
Потребен број на соработници = 19
Вкупно часови на активна настава на студиската програма што институцијата ја реализира на
годишно ниво со помош на соработници / = 410
Потребен број соработници = 19
Вкупно часови на активна настава на сите студиски програми што институцијата ги реализира на
неделно ниво со помош на соработници / =
4.

Вкупен број на соработници на студиската програма = 18
Потребен број на соработници = 19

5.

Ангажираност на соработниците:

% ангажираност на соработникот во тек на неделата = 10 %
% ангажираност на наставникот во тек на семестарот = 80 %
% ангажираност на наставникот во тек на годината = 80 %

98

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Правосудна насока
академски студии

99

УНИВЕРЗИТЕТ ,,ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” ШТИП
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КОЧАНИ

Август, 2010

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

СОДРЖИНА
Уводна табела
Стандард 1
Стандард 2
Стандард 3
Стандард 4
Стандард 5
Табела 5.1.
Табела 5.2.
Табела 5.2.а
Табела 5.2.б
Табела 5.3.
Табела 5.4.
Прилог 5.4 а
Прилог 5.4.б
Стандард 6
Стандард 7
Стандард 8
Табела 8.1.
Табела 8.1.а.
Табела 8.2.
Табела 8.2.а.
Стандард 9
Табела 9.1.
Табела 9.2.
Табела 9.3.
Табела 9.4.
Табела 9.5.
Прилог 9.2.
Стандард 10

Структура на студиската програма
Мисија на студиската програма
Цели на студиската програма
Компетенции на додипломските студенти
Курикулум
Распоред на предметите по семестри и години на студии
Спецификација на предметните програми
Спецификација на практичната работa
Спецификација на дипломската работа
Листа на предмети на студиската програма на I циклус,
според типот на предмети
Избор на настава на студиската програма на I циклус
Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на
стручните органи на високообразовната установа
Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на
Ректорската Управа на Универзитетот ,,Гоце Делчев,, - Штип
Квалитет, современост, компатибилност и меѓународна
препознатливост на студиската програма
Упис на студентите
Наставен кадар
Листа на наставници
Научни и стручни квалификации и задолжувања на
наставниците во наставата
Листа на соработници
Научни и стручни квалификации и задолжувања на
соработниците во наставата
Организациски и материјални средства
Листа на простории за изведување на наставата
Листа на опрема за изведување на студиската програма
Листа за библиотечни единици релевантни за студиската
програма
Листа на учебници кои се достапни на студентите од оваа
студиска програма
Покриеност на задолжителните предмети со литература
Доказ за поседување на информациската технологија, број на
интернет приклучоци и сл.
Контрола на квалитетот

2

Страна
3
4
5
5
6
6
7
12
57
58
59
60
61
62
63
63
64
65
66
89
90
102
103
104
105
105
106
107
107

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Табела 10.1.
Прилог 10.2.
Прилог 10.3.
Стандард 11
Извештај 1-3

Листа на членови на комисијата за контрола на квалитетот
Извештај за резултатите од самоевалуцијата на студиската
програма
Извод од Статутот на установата која го регулира основањето
и делокругот на работа на комисијата за квалитет
Студии на далечина

108
108
108
108
109-111

Уводна табела

Назив на студиската програма на
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КОЧАНИ

Применета политика и дипломатија
Модул-Европско право-дисперзирани
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Единица
Високообразовна установа
Наставно-научно поле
Научна област
Вид на студии
Обем на студии, изразен во ЕКТС кредити

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КОЧАНИ
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – Штип
Правни Науки
Право
I циклус на студии
180 ЕКТС

Дипломиран правник насока применета
политика и дипломатија

Назив на диплома

Модул - Европско право
Должина на студии
Година на започнување на студиската програма
Година кога ќе започне реализацијата на
студиската програма
Број на студенти
Планиран број на студенти
Датум кога програмата е прифатена од страна
на соодветното тело
Јазик на кој се изведува студиската програма
Година кога е акредитирана програмата
Web - страница

3 год
2009/2010
2010/2011

Македонски јазик
2007
www.pra.ugd.edu.mk
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Стандард 1. Структура на студиската програма
Назив на студиската програма на првиот циклус на универзитетските, академски студии:
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КОЧАНИ- Применета политика и дипломатија,модул Европско
право- дисперзирани студии во Штип
Студиската програма на Правниот Факултет-Кочани при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип е
структурирана како високо интередисциплинарна и мултидисциплинарна студиска програма.
Програмата на основните академски студии во I циклус ја сочинуваат општо - образовни,
истражувачки и стручни предмети и потесни области по избор, кои формираат наставна целина
каде се наведени областите по хронологија и поврзани во мултидисциплинарни и
интередисциплинарни студиски програми. Реализацијата на програмата започнува од
фундаментални дисциплини како што се:Вовед во правото,реторика и право,основи на економија а
програмата продолжува со изучување на голем број на стручни предмети кои ги покриваат
областите како:Меѓународно јавно право, Европско казнено право, Европско деловно право,
Европско финансово право, Европско казнено процесно право и др. Оваа програма настана како
резултат на потребата на регионот од високо обучени и квалитетни кадри во оваа област.
Студиите по модулот Евроско право се дисперзирани во Штип
Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, web - страница на
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институцијата: http//www.ugd.edu.mk) - Прилог 1.1.

Стандард 2. Мисија на студиската програма
Нашите наставни програми се ориентирани кон отстранување на ризиците и вклучување на
високото образование и науката во оваа област која има клучна улога во севкупниот развој на
земјата.
Наша мисија е стекнување, развивање и пренесување на знаења за едукација на студенти,
истражувачи и стручни лица од областа на правото.Со тоа го унапредуваме развојот на
правосудствто, јавната администрација , дипломатијата и новинарството, со што даваме огромен
придонес во целокупниот квалитет на животот во национална и глобална рамка.
Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, веб-страница на
институцијата: http//www.ugd.edu.mk) - Прилог 1.1.

Стандард 3. Цели на студиската програма
Наша цел е стекнување, развивање и пренесување на знаења за едукација на студенти,
истражувачи и стручни лица од областа на правото.
Наши цели:
Обезбедување на студентите врвна едукација, базирана на најнови светски истражувачки
достигнувања;
- Изведување на настава преку студиски програми засновани на Европскиот кредит трансфер
систем (European Credits Transfer System - EKTS), приспособени во согласност со
Болоњската декларација;
- Осигурување на сопствен наставно-истражувачки кадар и материјални ресурси (опрема,
информатичка опрема, машини, површини, инфраструктура и др.) во соработка со водечки
образовно-истражувачки институции во регионот и светот;
- Активно вклучување во меѓународниот состав на високото школство и наука, со поголема
мобилност на студентите и на наставниот кадар;
- Вклучување во меѓународни образовни, научно-истражувачки и стручни проекти и нивна
имплементација на национално ниво;
- Организирање на сопствени советодавни стручни служби;
- Квалитетен пренос на знаења и технологии спрема други корисници, особено на слични
институции и стручни служби;
- Поттикнување и учество во донесувањето на важни прописи и закони од областа на
високото образование и земјоделието;
- Континуирано градење и усовршување на стручниот и професионалниот углед на Правниот
Факултет, а со тоа и на нашиот Универзитет „Гоце Делчев” - Штип.
Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, веб-страница на
институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk)
Евиденција: Додаток на диплома - Прилог 4.1.
-
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Стандард 4. Компетенции на дипломираните студенти
Дипломираните студенти на Правниот факултет се компетентни, квалификувани и
компетитивни да решаваат реални проблеми од правото .Стекнатите знаења во I циклус на студии
се одлична база за продолжување на студентите во II циклус на студии за што со оваа студиска
програма стекнуваат соодветни компетенции за понатамошно усовршување.

Стандард 5. Курикулум
Курикулумот на основните академски студии на Правниот факултет е така концептиран да ги
задоволува и исполнува поставените и дефинирани цели и обврски. Структурата на студиската
програма е така дефинирана да содржи задолжителни и изборни предмети.
Првата година е заедничка задолжителна програма за сите насоки на Правниот Факултет во Кочани
како и на дисперзираните модули во Штип и се изучуваат основни и општо образовни предмети од
заедничката студиска програма како на правосудната насока и насоката јавна администрација во
Кочани, така и на дисперзиите по новинарство и применета политика и дипломатија во Штип.Овие
основни предмети на студентот го оспособуваат за развој и примена на научните и стручните
достигнувања.
Во втората и третата година постојат и изборни предмети, со што студентот ги изразува и покажува
своите афинитети и ориентации кон одредени области кој може да ги избира.
Сите предмети се едносеместрални и носат одреден број на ЕКТС. Редоследот на изведувањето
на предметите е логичен и го следи континуитетот на надградбата од претходно реализираните
предмети.
Во овој курикулум е опишан секој предмет кој содржи назив, тип, цел и очекувани исходи од
предметите. За секој предмет исто така се опишани содржината на предметот, литературата која се
препорачува, методите на изведување на наставата, начинот на изведување и оценување и други
податоци за предметите.
Студиската програма е усогласена со европските стандарди, во поглед на условите за упис,
траењето на студиите, стекнувањето на кредитите, начинот на студирање и стекнувањето на
диплома.
Евиденција: Распоред на предмети - Прилог 5.1.; Книга на предмети (во документацијата на вебстраница на институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk); Прилог 5.2 Одлука за прифаќање на
студиската програма од страна на стручните органи на високообразовната установа;
Прилог 5.3 (во продолжение).
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Табела 5.1. Распоред на предметите по семестри и години на студии
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Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар

АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

ЕКТС

ПРВА ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

ЗПЕП110
ЗПЕП120
ЗПЕП130
ЗПЕП140
ЗПЕП150

ЗПЕП210
ЗПЕП220
ЗПЕП230
ЗПЕП240
ЗПЕП250
ФПЕП260

Вовед во право
Уставно право
Основи на економија
Историја на право
Реторика и право

Социологија на правото
Римско право
Политички систем
Граѓанско право општ дел
Информатика
Спот и рекреација*

I
I
I
I
I

задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

6
6
6
6
6

Вкупно во прв семестар:

10

10

5

30

II
II
II
II
II
II

2
2
2
2
1
0
9

2
2
2
2
1
0
9

1
1
1
2
1
2
8

6
6
8
6
4

задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен
факултативен

30

Вкупно во втор семестар:

Вкупно часови на активна настава за прва година

*Услов за упис на трет семестар
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Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар
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ЕКТС

ВТОРА ГОДИНА
11.

ЗПЕП310

12.

ЗПЕП320

13.

ЗПЕП330

14.

ЗПЕП340
ЗПЕП350

15.

16.

ЗПЕП410

17.

ЗПЕП420

18.

ЗПЕП450

19.
20.

ИПЕП430
ИПЕП440

21.

ИПЕП460

Меѓународно јавно право
Казнено право
Стварно право
Трудово право
Англиски,руски,француск
и,германски јазик

Административно право
Право на друштва
Криминологија
Семејно право
Наследно право
Втор странски јазик

III

задолжителен

2

2

2

8

III

задолжителен

2

2

1

6

III

задолжителен

2

1

1

6

III

задолжителен

2

1

1

6

III

задолжителен

1

1

1

4

Вкупно во трет семестар:

9

7

6

30

IV

задолжителен

2

2

2

8

IV

задолжителен

2

2

1

6

IV

задолжителен

2

2

2

8

IV
IV

изборен
изборен

2
2

1
1

0
0

4
4

IV

изборен

1

2

0

4

10

9

5

30

Вкупно во четврти семестар:
Вкупно часови на активна настава во втора година:

760

Во четврти семестар студентот избира два од предложените три изборни предмети.
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Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар
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ЕКТС

ТРЕТА ГОДИНА
22.

ЗПЕП510

23.

ЗПЕП520

24.

ЗПЕП530

25.

ЗПЕП540
ЗПЕП550

26.

27.

ЗПЕП610

28.

ЗПЕП620

29.

ЗПЕП630

31.
32.

ИПЕП640
ИПЕП650

Вовед во правото на ЕУ
Европско казнено право
Мегународни трговски
договори
Филозофија на право
Политичка социологија

V

задолжителен

2

2

1

6

V

задолжителен

2

2

1

6

V

задолжителен

2

2

1

6

V

задолжителен

2

2

1

6

V

задолжителен

2

2

1

6

Вкупно во петти семестар:

10

10

5

30

Политики на ЕУ
Меѓународно Казнено
процесно право
Проектен менаџмент на
ЕУ фондови

задолжителен

2

2

1

6

задолжителен

2

2

1

6

задолжителен

2

2

1

6

Европско финансово
право
Европско деловно право

изборен

2

1

0

4

изборен

2

1

0

4

0

0

10

8

8

7

13

30

Завршен испит
Вкупно во шести семестар:
Вкупно часови на активна настава во трета година:

759

60

Вкупно часови на активна настава во сите три години

2280

180

Во шести семестар студентот избира еден од предложените два изборни предмети.

10

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КОЧАНИ
ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

КНИГА НА ПРЕДМЕТИ
Табела 5.2.
Спецификации на предметите
Табела 5.2.б
Спецификации на дипломската работа
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Кочани, август 2009 г.

СОДРЖИНА

ЗАЕДНИЧКА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА I, II И III ГОДИНА – ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА

А
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Задолжителни предмети
Уставно право
Реторика и право
Вовед во правото
Историја на правото
Основи на економија
Социологија на правото
Римско право

Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Граѓанско право-општ дел
Политички систем
Информатика
Меѓународно јавно право
Казнено право
Стварно право
Трудово право
Административно право
Право на друштвата
Криминологија
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Изборни предмети
Англиски јазик
Руски јазик
Германски јазик
Семејно право
Наследно право
Втор странски јазик
Европско финансово право
Европско деловно право

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Филозофијана правото
Меѓународни трговски договори
Вовед во правото на ЕУ
Проектен менаџмент на ЕУ фондови
Политичка социологија
Политики на ЕУ
Европско каазнено право
Меѓународно казнено процесно право
Дипломска

Табела 5.2. Спецификација на предметните програми
Студиска програма:
Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Вовед во правото
Код на предметот:
ЗПЕП110
Наставник: доц.д-р Јован Ананиев
Соработник: Кристина Мишева , пом. Асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање влезни колоквиуми пред вклучување во
практични вежби, полагање колоквиуми или полагање на писмен и усмен дел на предметот по
завршување со предавањата и успешно завршени вежби.
Цели/компетенции на предметот:
Целта на предметот е студентите да се стекнат со основни познавања кои ќе им бидат база во
проучување на правото,предметот е поделен на два дела кои офакаат еден дел ја опфаката
државата , а другот дел за правото и.т.н.
Содржина на предметот:Предметот

претставува теоретска правно-политичка
дисциплини, преку која, студентот ги проучува најважните категории, процеси и
институции кои се однесуваат на државата и правото. Предметот е поделен на
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два дела. Првиот дел се однесува на разработка на материјата која се
однесува за државата а вториот дел за правото. Едни од основните теми кои
се разработуваат се: историскиот контекст и филозофските сфаќања за
настанокот на државата; местото на државата во политичкиот систем и
нејзините белези, функции и организација; видовите на политички режими и
облиците на владеење и државно уредување; моделите на демократија,
политичките интереси и легитимитетот;концептот на суверенитет и
супранационализмот; правната држава и човековите права; врската меѓу
правните норми со другите видови општествени норми; суштината на правниот
поредок, норма, акт и однос; субјекти на правото; концептите на законитост и
правичност и видовите на толкување на правото.
Предвидени студиски достигнувања
Литература:
На предлог на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: предавања, консултации и вежби
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
Поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

РЕТОРИКА И ПРАВО

Код на предметот: ЗПЕП150
Наставник: Проф.д-р Стеван Алексоски,редовен професор
Соработник: Владимир Митревски, пом.асистент
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот:

Предметната програма опфаќа содржини кои се
тесно поврзани со казненото и граѓанското процесно право,
административното управно право, вербалната и деловна комуникација,
кои се значајни за практичната примена на реториката во судската пракса
(форензична реторика). Програмата исто така ги запознава студентите со
основите на реториката, стиловите на ораторството, основните
карактеристики на говорникот и аудиториумот, елементите на изразниот и
култивираниот говор, реторичките видови на јавното говорење (дијалози,
монолози), подготовката и реализацијата на говорот, методите на излагање
во усната деловна комуникација, основните техники на поставување на
прашања и давање на одговори, основните форми на усната комуникација
(консултација, деловен состанок, разговор, седница, конференција,
симпозиум и конгрес, со основните видови на усна деловна комуникација
(професионален разговор, говор, пригоден говор, дебатна дискусија), како и
со реторичките вештини во функција на полесно совладување на разни
конфликти во судската пракса и административните оперативни работи,
како и со реторичките пристапи на аргументирањето при усната деловна
комуникација.Правните процеси и судовите се извори на информации и
инспирација за новинарски стории.Овде постои конфликт, очекувања, а
постојат и две страни:онаа која добива и онаа која губи.Овој курс опфаќа
известување од судски процеси, од кривични и граѓански постапки.Во текот
на наставата ќе има дискусии за судски случаи и за тоа како тие се и како
треба да бидат покриени од страна на медиумите.студентите ке учат како
да ги оценуваат правните документи.
Содржина на предметот:

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.
.
Литература: Алексоски Стеван: Реторика и право.Штип,2007
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

поени

Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
од – до
Критериум

оценка

предавања
0-10
91-100
10
вежби
0-10
81-90
9
колоквиум
0-20
71-80
8
колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со
тестирања од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од
вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација
Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

УСТАВНО ПРАВО

Код на предметот: ЗПЕП120
Наставник: проф.д-р Светомир Шкариќ
Соработник: Владимир Арсов, помлад асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање елиминаторски колоквиуми, успешно
завршени вежби.
Цели/компетенции на предметот:

Содржина на предметот:Уставното право како предмет на правните студии ги
воведува студентите во карактерот на уставните норми, во начинот на нивното
регулирање и во вредностите што се предмет на заштита на уставното право.
Содржината и разработката на предметот пошироко ги проучува: изворите на
уставното право; потеклото и развитокот на уставното право како наука и како
гранка на правото; поимот за уставот и развитокот на уставите во светот;
темелните вредности на уставниот поредок и централните институции на
Република Македонија: Собранието на РМ; Претседателот на РМ; Владата на
РМ; Уставниот суд на РМ; Републичкиот судски совет; Врховниот суд;
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Народниот правобранител и адвокатурата. Покрај наведеново, уставното право
како научна дисциплина ги проучува и истражува и следниве прашања:
владеењето на правото; човековите слободи и права; поделбата на власта;
избирачкото право и изборниот систем; уставното право; локалната
самоуправа; меѓународните односи на РМ и одбраната на РМ.

Литература: Уствано право,проф.д-р Светомир Шкариќ
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања, консултации, вежби
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен испит
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација.

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ОСНОВИ

НА ЕКОНОМИЈА

Код на предметот: ЗПЕП130
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Наставник: доц.д-р Љупчо Блажевски
Соработник: Илија Груевски, пом. асистент
Статус на предметот: задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
Содржина на предметот:

Успешното совладување на наставната програма по овој предмет е
претпоставка да се разбере што е пазарна економија и да се сватат
законитостите на нејзиното функционирање, а воедно дда се разберат
причините за економската нестабилност.Изучувајќи го овој предмет ќе се дојде
до интересни сознанија за причините за небработеноста, за инфлацијата, за
ниските стапки на економски раст и за постоење на сиромаштија во земјите во
развој.Многу млади луѓе ќе сакаат да разберат зашто поранешните
социјалистички земји го напуштиле сопствениот економски и политички систем
и се определиле за пазарна економија.Преку научна експликација на научната
содржина се прави обид низ еден сублимиран приказ да се навлезе во
основните теоретски сознанија за економијата имајќи го предвид фактот дека
овој предмет е наменет за изучување на студентите од Правниот
факултет.Преку наставната содржина си има за цел да им се олесни на
студентите совладувањето на оваа комплексна материја, а при тоа да се се
изземат есенцијалните економски феномени и појави, со едноставна
мотивација, студентите со ограничен напор да ги осознаат економските
феномени кои се во центарот на интересирањето како од теоретски, така и од
практичен аспект.Во целост опфатената материја има за крајна цел да ги
оспособиме студентите да комуницираат со јазикот на современата економија .
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
.
Литература:Литература: д-р Таки Фити:основи на микроекономија и основи на

макроекономија
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ИСТОРИЈА

НА ПРАВО

Код на предметот: ЗПЕП140
Наставник: Проф. д-р Владо Поповски
Соработник: Олга Гуркова, пом. асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Содржина на предметот:

Стар век

Вавилонското право
Атинското право
Среден век
Византиското право
Германското право
Словенското право
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Шеријатското право
Правото во леберализмот
Правото во империјализмот
Македонија
1. Правото во Македонија под власта на Византија : а) од VI – VIII век
б) од VIII – IX век
2. Самуиловото царство ( 976-1018 година)
3. Правото во Македонија за време на Османската Империја
4. Државно правните концепти на македонското движење во XIX и XX век
-

Нормативните акти на Кресенското востание

-

Нормативните акти за државното уредување на Македонската лига

-

Државно правните концепти на ТМОРО и Крушевската Република и
државно-правните концепти на ВМРО помеѓу двете Светски војни

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература

Општа правна историја од проф. Д-р Сима Аврамовиќ, Белград, 1999
година; Општа историја на државата и правото , (делот за Либерализам
и Империјализам) од Проф. д-р Љубица Кандиќ и Алберт Вајс од 1971
година, и Историја на државите и правото на Југословенските народи (
делот за Македонија) од проф. Д-р Александар Христов и проф. Д-р
Никола Сотировски од 1980 година.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Power Point
Методи на наставата: Предавања со
семинарска работа.
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Други форми на настава:
презентација, Вежби, изработка на

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

поени

Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
од – до
Критериум

оценка

Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ПОЛИТИЧКИ

СИСТЕМ

Код на предметот: ЗПЕП 230
Наставник: доц.д-р Јован Ананиев
Соработник :пом.асс Ана Никодиновска
Пом.асс.Владимир Арсов
Статус на предметот: Заедничка задолжителна настава
ЕКТС: 6
Услов: /
Содржина на предметот:

Оваа научна дисциплина ги опфака прашањата околу називот и потеклото на
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

политиката и политичката власт, легалитетот,легитимитетот,концептот на
правната држава и власта како предмет на проучување на политичкиот систем.
Изучување на демократијата,принципите врз основа на кои се остварува
демократијата , ја изучува совреманата демократија со посебана нагласка на
демократските процеси и односи во РМ.
Во рамките на овој предмет се изучуваат и либерализмот, либералната држава
и демократија со посебен акцент на либералниот концепт на државата и
општеството во РМ,либералните вредности ,цивилното општество, локалната
самоуправа,политичките партии,политичката култура и јавното мислење.
ВАНКОВСКА, Билјана: Политички систем, БОМАТ ГРАФИКС, Скопје, 2007
Број на часови на активна настава:
Предавања: 60
Вежби:30 Други форми на настава:натпревар по ораторство 30
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, изработка на
семинарска работа.

Поени

Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
од - до
критериум

Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација еднаш годишно.

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: РИМСКО

ПРАВО

Код на предметот: ЗПЕП220
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Наставник: проф.д-р Осман Кадриу
Соработник: Марија Радевска , пом. асистент
Статус на предметот: задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:

Содржина на предметот:

Римското право е темел на современата правна наука и правните системи. Во
рамките на овој предмет се разгледуваат воведните прашања за историјата на
римската држава и изворите на римското право. Римското право ја проучува
целокупната материја која ги опфака jus publicum (јавно право, односно правните
правила кои се однесувале на правната положба на римската држава) и jus privatum
(правните правила што ги регулирале односите во кои стапувале физичките и
правните лица). Во рамките на jus privatum, согласно Гајевата трипартитна
систематизација детално се изучуваат институтите на: jus quod ad personas pertinet (
статусното и семејното право), jus quod ad res pertinet (стварното, облигационото и
наследното право) и jus quod ad actiones pertinet (римската граѓанска судска постапка).

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.

Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Присуство на предавања, вежби, самостојно изработена и позитивно оценета
семинарска работа се услов за полагање на колоквиум и испит.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања

0-10

91-100
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Применета политика и
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дипломатија –модул Европско
академски студии
право

вежби
0-10
81-90
9
колоквиум
0-20
71-80
8
колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10 70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:Социологија на правото
Код на предметот: ЗПЕП210
Наставник: д-р Јован Ананиев, доцент
Соработник: Страшко Стојановски, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот: Цел

на предметот е студентите да се здобијат со теоретски и
практички знаења од делот за правото,
Содржина на предметот: Предметот има интердисциплинарен приод во третирањето на
појавите и процесите кои се обработуваат. Социологијата на правото ги разработува
основните социолошки категории; различните социолошки теории за функцијата на
правото во општеството; правниот поредок како дел на општествениот поредок;
општествената втемеленост на правната норма; општествените функции на правото;
правото и посебните облици на општествена свест; модели на артикулација на
интересите во општеството; моделите на (не)лојалност кон државата и правниот
поредок и нивната феноменологија; граѓанска (не)партиципација, легитимност и
легалност; ентрите на општествената моќ и креирањето на правото; различностите
на европското општество наспроти унифицираноста на европското право како и
изучување на методите, пристапие и техниките во изучувањето на некои
општествени феномени кои се во директна релација со државата и правото
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Литература:
На предлог на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
критериум
оценка
Предавања
0-10
Вежби
0-10
Колоквиум
0-20
Колоквиум
0-20
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
Завршен
30
30%
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ИНФОРМАТИКА
Код на предметот: ИПЕП250
Наставник: д-р Владо Гичев , редовен професор
Соработник: м-р Сашко Димитров, м-р Емилија Ристова ,
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов:
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АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Предметната програма опфаќа содржини кои се надоградба
на основните познавања од информатиката. Вовед во новите информациските
технологии
(ИТ).
Истражување,
собирање,
обработување,организирање,
структурирање, зачувување, пребарување, пренесување, и заштита на
информациите. Креирање на електронски документи. Користење на интернет.
Пристап до бази на податоци. Предности и недостатоци на ИТ во политиката. Нови
трендови во користење на ИТ во политичкиот процес.Преку оваа предметна
програма студентите ќе се оспособат да ги следат промените во сферата на
информатичките технологии, користење на интернет, пристап до бази на податоци,
изработка на електронски документи.
Содржина на предметот:

Литература: По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата:
Наставата се изведува со употреба на современа техника (компјутери, видео-бим).
- Теорискиот дел на наставата се изведува во факултетските предавални. Сите предавања се
компјутерски обработени и презентирани.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од - до
критериум
предавања
0-10
91-100
вежби
0-10
81-90
колоквиум
0-20
71-80
колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација.

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
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Назив на предметот:Граѓанско право-општ дел
Код на предметот: ЗПЕП240
Наставник: Проф. д-р Ристе Ристески
Соработник: Борка Тушевска, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
Содржина на предметот:

Општиот дел на граѓанското право е дел од граѓанското (имотното) право кое
како гранка на правниот систем ги уредува имотно-правните односи. Тоа се
оние односи (настаните и човековите дејствија односи кои согласно
пандектниот систем настануваат по повод власта на стварите, размената и
наследувањето.Во рамките на предметот Општ дел на граѓанско право се
изучуваат повеќе тематски прашања: извори, толкување, класификација на
норми, имотно правен однос (претпоставки и содржина за настанување),
субјективитетот во имотното право (физичките и правните лица), правните
факти како извори за настанување на имотните дозволени и недозволени),
вршењето на правата (злоупотреба, колизија и застареност), застапништво и
други.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература: Општ дел граѓанско право-проф.д-р Арсен Групче
.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
Вежби
0-10
Колоквиум
0-20
Колоквиум
0-20
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
Завршен
30
30%
Методи на оценување и скали за оценување:
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Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од лабораториски вежби т.е. од практичниот дел на
предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО

Код на предметот: ЗПЕП310
Наставник: проф.д-р Владимир Ортаковски
Соработник: Ана Никодиновска, помлад асисистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов:
.
Содржина на предметот:
Предметот се бави со објаснување на меѓусебно поврзаните категории на меѓународната заедница,
меѓународниот поредок и меѓународното право, со цел да се лоцира местото и улогата на последното во
поширокиот контекст, како и со определување на правната природа и опфатот на меѓународното право.
Понатаму, се изучуваат субјектите на меѓународното право, основните принципи со кои се уредени
меѓународните односи (суверена еднаквост на државите; имунитети и други ограничувања на
суверенитетот; не-мешање во внатрешните работи на државите; забрана за употреба на сила; обврската
за мирно решавање на споровите; почитување на човековите права; самоопределување на народите);
процесот на создавање на меѓународното право, преку третирање на изворите на меѓународното право и
толкувањето на ова право;имплементацијата на меѓународното право. Со завршувањето на овој предмет,
се очекува студентот да биде оспособен да ја познава суштината и опсегот на меѓународното јавно право,
да ги толкува и применува овие норми, да има увид во основните вредности, институции и постапки врз
кои што се темели меѓународното право, што би му овозможило понатамошно продлабочено изучување
на посебните меѓународно-правни дисциплини.

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:

ФРЧКОСКИ, Љ.Д., ТУПУКОВСКИ, В., ОРТАКОВСКИ: Меѓународно јавно право,
Табернакул, Скопје, 1995.
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Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Казнено право
Код на предметот: ЗПЕП320
Наставник: доц.д-р Лазар Нанев
Соработник: Олга Гуркова, помлад асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:

1. Содржина на предметот: Поим и функција на Казненото право
2. Развиток на казенонто право и казненоправната наука
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-

Развиток на македонското казнено право

3. Основни начела на казненото право
4. Казнениот законик и неговото важење
5. Поим на кривично дело
6. Дејствие
7. Законското битие на кривичното дело
8. Противправност
9. Вина
10. Стадиуми на извршување на кривичното дело
11. Стек и продолжено кривично дело
12. Казна
13. Систем на казнено правни санкции
14. Судско одмерување на казната
15. Алтернативни мерки
16. Мерки на безбедност
17. Конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети
18. Правни последици на осудата, рехабилитација и бришење на осуда
19. Застареност, амнестија и помилување
20. Казненоправен третман на малолетни деликвенти
21. ПОСЕБЕН ДЕЛ
22. Кривични дела против животот и телото
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓаните
Кривични дела против изборите и гласањето
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кривични дела против работните односи
Кривични дела против честа и угледот
Кривични дела против половата слобода и морал
Кривични дела против бракот, семејството и младината
Кривични дела против здравјето на лугето
Кривични дела против животната средина
Кривични дела против имотот
Кривични дела против спомениците на културата
Кривични дела против јавните финасии, платниот промет и
стопанството
10. Кривични дела против општата сигурност на имотот и лугето
11. Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај
12. Кривични дела против државата
13. Кривични дела против вооружените сили
14. Кривични дела против службената должност
15. Кривични дела против правосудството
16. Кривични дела против правниот сообракај
17. Кривични дела против јавниот ред
18. Кривични дела против човечноста и мегународното право
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:Камбовски,

Владо Казнено право - општ дел, Скопје 2006 година и
Авторизирана предавања по казнено прво - посебен дел, од Доцент д-р Тодор
Витларов.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа. Теренска настава, практична обука во текот
на вегетативниот период, поставување на мамци, пратење на динамиката на
популацијата, прагови на штетност и презимање на мерки за сузбивање.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
Вежби
0-10
Колоквиум
0-20
Колоквиум
0-20
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
Завршен
30
30%
Методи на оценување и скали за оценување:
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91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5
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Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата , кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Основни академски студии, прво ниво
Назив на предметот: Стварно право
Код на предметот: ЗПЕП330
Наставник: доц.д-р Војо Беловски.
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Содржина на предметот:

Стварното право е „статиката” на граѓанското право. Тоа е систем од правни норми кои
за предмет на проучување ги имаат позитивните стварноправни прописи. Објект на
стварното право претставува власта која се јавува по повод поседувањето на
стварите. Централен институт на стварното право е сопственоста, која титуларот на
стварта го овластува да ја користи, управува, располага. Покрај сопственоста во
рамките на оваа правна дисциплина се изучуваат и останатите стварни права во
рамките на кои влегуваат службеностите, залогот, реалниот товар, правото на
долгорочен закуп на градежно земјиште и останати стварни права кои задолжително
мораат да бидат законски определени. Сопственоста над стварта е услов за пуштање
во промет на истата таа ствар. Без „статиката” на стварното право невозможна е
динамиката на облигациното право, како систем од норми кои непосредно се
надоградуваат над стварноправните
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи вештини
- не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
. По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
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Предавања:
2х15=30
Вежби:
2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата:
Предавања, вежби, консултации, семинарски, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.
Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
бодови
од - до
критериум
оценка
предавања
вежби
колоквиум
колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен испит

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:

Студиска програма:
Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Код на предметот:
ЗПЕП410
Наставник: Доц. д-р Војо Беловски
Соработник: Андон Мајхошев, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов:

Содржина на предметот:

Предмет на изучување се принципите на организација, работа и делокруг на
административните органи, основните дејности што ја сочинуваат управната
функција, актите на административните органи и односот помеѓу граѓаните и
администрацијата. Изучувањето на предметот административно право ќе го
оспособи студентот за критичка анализа на работењето на органите на
државната и локалната управа, за нивните надлежности, за одговорноста што
тие ја имаат пред своите корисници и пред другите државни органи и
институции.
.

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
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вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература: По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30 Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација
Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
од – до
критериум
бодови
предавања
вежби
колоквиум
колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен испит

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

Оценка
10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Трудово право
Код на предметот: ЗПЕП340
Наставник: доц.д-р Војо Беловски
Соработник: Андон Мајошев, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Содржина на предметот:

Со овој предмет се опфаќаат сите институции од областа на работните односи
предвидени со Законот за работни односи. Тука пред се се мисли на
засновањето на работниот однос, правата од работниот однос, престанокот од
работниот однос, заштитата на правата од работниот однос, како и
34
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одговорноста на работниците од заснованиот работен однос. Покрај тоа, оваа
дисциплина ги проучува невработеноста, системот на надзор и заштита на
правата од работниот однос и социјалното осигурување.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:

1. Трудово право од Проф. Д-р. С. Наумовски
2. Трудово право и работни односи од Проф. Д-р. Гзиме Старова
3. Закон за работни односи (Сл.Весник бр.62/05)
4. Закон за ПИОМ на РМ
5. Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност
6. Закон за здравствена заштита
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
Вежби
Колоквиум
Колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Право на друштва
Код на предметот: ЗПЕП420
Наставник: доц.д-р Љупчо Блажевски
Соработник: Кристина Мишева,пом.асистент
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91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5
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Борка Тушевска ,пом.асистент
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот:
Преку предметот право на друштва студентите се стекнуваат со знаења ос областа на трговските
друштва како форми на организирање на претприемништвото,управувањето со различните видови на
трговските друштва,органите во друштвата и начинот на донесување на одлуки,преку темелна
разработка на законот за трговски друштва
Содржина на предметот:

Изучување на основните институти како што се трговец, трговец поединец и
трговските друштва, формирање на трговските друштва (фирма, предмет на
работење, седиште); регулирање на трговецот во различни правни систем; поим и
белези на трговецот; правна суштина на трговецот; видови трговци; форми на
трговски друштва; јавно трговско друштво, командитно друштво; друштво со
ограничена одговорност; акционерско друштво; акции; акти на трговските друштва;
командитно друштво на акции; делови на друштвото; тајно друштво; престанок на
трговските друштва; учество во други трговски друштва (поврзани друштва);
преобразба на друштво од една во друга форма на друштво; трговските друштва
што западнале во тешкотии; стопанска интересна заедница; застапување на
друштвата; прокура; трговски полномошник и трговски патник; деловна тајна;
трговски регистар и постапка за упис; трговски книги, годишни сметки и финансиски
извештаи; финансиски резултат и распоредување на добивката; форми на
поврзување и организирање на трговците; форми на поврзување на трговците и
концетрација на капиталот; статусни промени - присоединување, спојување и
поделба на друштвата; учество на вработените во управувањето со друштвата;
претпријатија во државна и јавна сопственост; правна положба на странските
претпријатија и странските вложувања; подружници и претставништва на странски
лица; подружници и претставништва на странски друштва; големи зделки и поврзани
друштва; ништовност и побивање на одлуката на собир на содружници, на собрание
или на орган на управување и надзор и сл..
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
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Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10 70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Англиски,руски,германски,француски јазик
Код на предметот: ИПЕП350
Наставник: лектор Снежана Кирова, лектор Драгана Коцева, лектор Јане Јованов
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов:

предмет опфаќа стекнување знаења и надоградувања на
веќе стекнатите знаења посебно од областа на правните термини и
имплементирање на истите во изготвување и читање литература на еден од
светките јазици
Содржина на предметот:
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Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
. По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на
семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања
0-10
91-100
10
вежби
0-10
81-90
9
колоквиум
0-20
71-80
8
колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Студии од прв циклус
Назив на предметот: Семејно право
Код на предметот: ИПЕП430
Наставник: проф.д-р Темелко Ристески
Соработник: Дејан Маролов, пом.асистент
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов: Студентите треба да имаат запишано прва година на студиската програма
Содржина на предметот:
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Семејното право како научна дисциплина ги опфаќа:
• брачното право кое ги регулира односите меѓу брачните другари кои настануваат со
склучувањето на бракот, соджината на меѓусебните односи и престанокот на бракот;
• родителското право, со кое се регулираат односите меѓу родителите и децата (поим,
содржина, права и должности);
• посвојување, (поим, условите под кои тоа се заснова, правата и должностите на
посвоителот и посвоеникот и престанок на посвојувањето);
• старателството е институт чија цел е обезбедување заштита на малолетни лица без
родителска грижа како и на полнолетни лица кои не се способни да се грижат за
себе,поим и постапка за ставање под старателство;
• издржувањето во семејството, како израз на солидарноста меѓу неговите членови;
• аспекти на имотните односи во бракот и во вонбрачната заедница
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.

употреба,

feedback,

Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава: 60
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава: 0
Методи на наставата:
Наставата се изведува преку предавања, интерактивна настава сo дискусија; Активно
вклучување на студентите во предавањата со презентација на семинарска работа;
Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
од - до
критериум
оценка
Бодови
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен испит
30
30%
под 50
5
Студентите се оценуваат преку редовноста и активноста на предавањата и вежбите, преку
два колоквиуми во вид на тест според теркот на универзитетот текот на семестарот и завршен
усмен испит во предвидените испитни рокови.

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Студии од прв циклус
Назив на предметот: Наследно право
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Код на предметот: ИПЕП440
Наставник: проф.д-р Гале Галев
Соработник:Горан Нациќ, пом.асистент
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов: Студентите треба да имаат запишано втора година на студиската програма
Содржина на предметот:

Наследното право, во својот предмет на изучување ги опфаќа:
• основните услови за настанување на наследно-правниот однос;
• универзална и сингуларна сукцесија;
• системи на наследување(парентеларно-линеарен систем и парентеларно-градуелен
систем;
• законско наследување т.е наследувањето врз основа на закон (наследните редови,
нужно законско наследување, нужен дел и нужните наследници);
• тестаментално наследување т.е наследување врз основа на тестамент(форми на
тестамент, содржина, чување, отповикување и отповикување, толкување и ништовност
на тестаментот);
• наследноправни договори (договор за отстапување и распределба на имот за време на
живот, договор за доживотна издршка и спогодба за откажување од неотворено
наследство).
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава: 75
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава: 0
Методи на наставата:
Наставата се изведува преку предавања, интерактивна настава сo дискусија; Активно
вклучување на студентите во предавањата со презентација на семинарска работа; Практична
настава на часовите предвидени за вежби; Теренска настава; Самостојна или работа во групи
за изработка на семинарска работа; Индивидуална работа за подготовка на студентите за
тестовите за континуираната проверка на знаењето (колоквиѕми) на студентите и завршниот
испит.
Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
од - до
критериум
оценка
Бодови
Предавања
Вежби
Колоквиум
Колоквиум

0-10
0-10
0-20
0-20

91-100
81-90
71-80
61-70
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семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен испит
30
30%
под 50
5
Студентите се оценуваат преку редовноста и активноста на предавањата и вежбите, преку два
колоквиуми во вид на тест според теркот на универзитетот текот на семестарот и завршен
усмен испит во предвидените испитни рокови.
Методи на евалуација на квалитетот:

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Криминологија
Код на предметот ЗПЕП450
Наставник: проф.д-р Стеван Алексоски
Соработник: Владимир Митревски, пом.асистент
Олга Гуркова, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов:

Кримонологијата ги проучува феноменолошките
карактеристики (појавните облици на различни аспекти на вршење на
казнените дела) и факторите на криминалитетот како масовна општествена
појава и криминалното однесување како поединечна појава, со цел негово
објаснивање, превенирање и сузбивање. Таа е мултидисциплинарна наука.
Предметот на современата Криминологија ги проучува појавните облици на
криминалниот феномен, неговата специфична условеност и виктимологија.
Содржина

на

предметот:

Основна литература:
Криминологија-Стеван Алексоски,2009 год.Штип
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2х15=30
Вежби:
2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: предавања со power point – презентација, вежби, семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
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Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиски програм Европско право
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии

Вовед во правото на ЕУ
Шифра на предметот: ЗПЕП510
Наставник: доц.д-р Јован Ананиев
Соработник:Кристина Мишева, пом. асистент
Статус на предметот: Задолжителен
Број на: 6
Услов:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Предметот Вовед во правото на Европската Унија (Е.У.) овозможува
стекнување на основни знаења за правото на Е.У.
Предметот,опфаќа изучување на: суштината на европската интеграција,
концепциската, структурна и институционална поставеност на Унијата, во
историскиот и денешен контекст (Воведен дел); институциите на Е.У. и
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процесот на одлучување во Е.У., особено Европскиот суд на правдата и Судот
од прв степен; надлежноста на Унијата со оглед на нејзината тро-столбна
структура и во однос на оние на државите-членки; природата на правото на
Е.У. и основните принципи врз коишто почива ова право (директен ефект и
супрематија
врз
националните
права);
фундаменталните
права;
пропорционалност; недискриминација; итн); изворите на правото на ЕУ и
толкување на правните извори; извршување на правото на ЕУ во случај на
повреда од државите-членки; претходно одлучување од Судот; оценка на
валидноста на актите на Унијата; одговорност на Унијата за надомест на
штета. Особено внимание е посветено на влијанието на правото на Е.У. врз
поредокот на Република Македонија со оглед на договорните аранжмани
помеѓу Македонија и Е.З. (Е.У.)/ државите-членки.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања: 2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување ( Максимален број на поени 100)

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Филозофија на правото
Код на предметот: ЗПЕП540
Наставник: проф. д-р Стеван Алексоски
Соработник: Страшко Стојановски, пом. асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
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Содржина на предметот:

Содржина: што, како и зошто (односно што претставува филозофијата на правото и зошто
таа е не само интелектуално туку и практично релевантна). Односот на правото и
принудата, слободата, моралот, обичајот и другите општествени норми; преглед на
глобалните пристапи во проучувањето на правото (позитивистичко-формалистички,
социолошко-фактицистички, природноправниот и интегралниот); различните сфаќања за
суштината, структурата и функцијата на правото, (групирани во три категории предмодерни, модерни и постмодерни). Правната аксиологија (вредностите кои правото ги,
односно треба, да ги остварува -мир и поредок, правда, слобода, еднаквост, општо добро,
сигурност и се прави анализа колку позитивното право на Република Македонија реално ги
остварува таквите вредности); методите на проучување, создавање и толкување (примена)
на правото и на правниот јазик како основен инструмент на создавање и запознавање со
правото. Посебниот дел на Филозофијата на правото опфаќа преиспитување на некои
основни концепти и категори на јавното и приватното право од правнофилозофски аспект
(правна држава и владеење на правото, слободите и правата на човекот и граѓанинот,
вината и казната, особено смртната казна, сопственоста, договорот и бракот).
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback...

Литература:Lukic Filozofija prava
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања. Изработка на семинарски работи. Разгледување и студија
на случаи од праксата. Индивидуални и тимски разбирања. Tимска работа заклучно со
тимскиот настап. Работилници. Mетоди на групни дискусии
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-финален писмен испит (30% од оценката)
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Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-тестови (колоквиум) (40% од оценката)
Континуирана проверка на знаењата од предавањата.
-други активности (30% од оценката)
Активно учество и проверка на знаењата од вежбите и предавањата.
Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат самоевалуација.

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Европско казнено право
Код на предметот: ЗПП520
Наставник: проф. д-р Трајче Витанов
Соработник:
, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:

Содржина на предметот:

Во рамките на европското казнено право , како научна дисциплина, се
разработуваат следниве институти:репресивната власт и границите на
јурисдикцијата на државата, екстрадицијата, признавањето и извршувањето на
странски казнени пресуди, трансферот на казнената постапка, системот на
мегунарони казнени дела, мегунарониот корпус на човекови права, проблемот на
кодификацијата на мегунродното казнено право.
Ова казнено право има тристрано значење што ги покрива :мегународните
аспекти на националното казнено право, казнените аспекти на мегународното
право и мегународното казнено право stricto sensu.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback
;
Литература
На предлог на предметниот наставник
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Број на часови на активна настава:
Предавања:
Вежби:
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања, вежби, изработка на семинарски работи.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум

оценка

Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-финален писмен испит (30% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-тестови (колоквиум) (40% од оценката)
Континуирана проверка на знаењата од предавањата.
-други активности (30% од оценката)
Активно учество и проверка на знаењата од вежбите и предавањата.
Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат самоевалуација.

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Меѓународни трговски договори
Код на предметот: ЗПЕП530
Наставник: проф.д-р Милан Илевски

Соработник: Владимир Митревски,пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема

Содржина на предметот:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Со овој предмет ке се изучуваат правните и институционалните аспекти поврзани
со меѓународната трговија на производи и услуги.Студентите ке се запознаат со
Општата спогодба за царини и трговија –ГААТ, што е претходник на Светската
трговска органозација; историски осврт на главните рунди на трговски преговори
во рамките на ГААТ; создавањето на Светската трговска трговска организација –
СТО; начинот на одлучување и решавање на споровите ,како и конкретните
правни правила за водење на мегународната трговија на производи и
услуги.Предметот овозможува продлабочено изучување на мегународните
договори и на правилата со кои се уредени овие договори во мегународното
право, што би следувало по првичното запознавање со нив во рамките на
поширокиот предмет.Ке бидат изучувани :1.правната природа и различните
категории на мегународно трговски договори со оглед на нивната форма,
сублектите и правната сила;2.мегународните и внатрешните правила околу
постапката на склучување на мегународните договори , во сите фази;3.резервите
и дозволеноста на резервите;4.валидноста и престанувањето на мегународните
договори;5.примена на договорите во внатрешните поредоци на
државите;6.мегународната одговорност на дршавите за пповреда на обврските
од договорот.посебен дел од предметот е попсветен на мегународните договори
склучувани од страна на ЕУ
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback...

Литература
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15=15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања, вежби, изработка на семинарски работи.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-финален писмен испит (30% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

предметната содржина
-тестови (колоквиум) (40% од оценката)
Континуирана проверка на знаењата од предавањата.
-други активности (30% од оценката)
Активно учество и проверка на знаењата од вежбите и предавањата.
Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат самоевалуација.

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Политичка социологија
Код на предметот: ЗПЕП550
Наставник: Проф.д-р Владо Петровски
Соработник: Страшко Стојановски, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема

Како научана дисциплина , политичката социологија ги
истражува различните аспекти на социјалното групирање на мокта чија цел е
преку организирана политичка мок, да влијае врз власта или да ја освои, да ја
расподели и да спроведе власт.Социјалната условеност на политиката
пподразбира истржување на културните, институционалните, класните
,сопственичките, религиозните и националните услови за обликување на
политиката како борба за власт и како настојување да се одредат, да се
наметнат и да се постигнат посакуваните колективни цели .Настанување и
ширење на слободата во демократиите , но и настанување и ширење на
диктатурите од демократиите.Облици на демократија во современиот свет и
нејзиното ширење во недемократските земји.Социјална и културно-вредносна
структура на општествата и на диктатурите во дваесеттиот век.Теории на
политичка мок:Макс Вебер, марксизмот,фашизмот, расизмот, национализмот,
комунизмот.Политички конфликти, натпревари, насилство.Теории за политички
конфликти.Демократијата како однос мегу конфликтот и консензусот.Политички
партии , групи за притисок и интересни групи.
Содржина на предметот:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback....
Литература
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања, вежби, изработка на семинарски работи
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-финален писмен испит (30% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-тестови (колоквиум) (40% од оценката)
Континуирана проверка на знаењата од предавањата.
-други активности (30% од оценката)
Активно учество и проверка на знаењата од вежбите и предавањата.
Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат самоевалуација.

Студиска програма: Европско право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Политики на ЕУ
Код на предметот ЗПЕП610
Наставник: доц.д-р Љупчо Сотироски
Соработник:м-р Владимир Арсов, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Денеска во науката на современите политички
системи доминира критериумот на организацијата на власта при
изучувањето на европските и северноамериканските политички
системи.Врз таа основа се зборува за модели на парламентарен систем,
на претседателски систем и на мешовит систем.Предметот овозможува
и продлабочено и продлабочено изучување на настанувањето ,
функционирањето , институционалната поставеност и инструментите на
европската политичка соработка во осумдесеттите и во почетокот на
деведесеттите години од минатиот век, се до стапувањето во сила на
Договорот од Мастрихт,како преттекст на настанувањето,
операционализцијата и надградбата на формалноправната,
институционалната и инструменталната рамка на вториот столб на ЕУ –
заедничката надворешна и безбедносна пполитика и на нејзиното
активирање по повод конкретни случувања на мегународната сцена, со
посебен осврт врз случувањата во регионот и, во тој контекст, во
Република Македонија.зависно од столбовите врз кои е втемелена ЕУ и
зависно од секторите во кои делуваат институциите на ЕУ можеме да
зборуваме за различни европски политики
Содржина на предметот:

Предвидени студиски достигнувања:
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2x15=30
Вежби:
2x15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: power point – презентација,семинарска работа,семинарски работи.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:Придружна евалуација на студентите и самоевалуација
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Студиски програм Европско право
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Меѓународно казнено процесно право
Шифра на предметот:ЗПЕП620
Наставник: проф.д-р Трајче Витанов
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 6
Услов:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Во рамките на мегународното казнено процено право , како научна дисциплина
, се разработуваат следниве институти:репресивната власт и границите на
јуридикцијата на државата , екстрадицијата, азилот, признавањето и
извршувањето на странските казнени пресуди, трансферот на казнената
процесна постапка, дефинирањето и објаснувањето на поимот„мала„ казнено
правна помош, облиците на мегународна полициска соработка –ИНТЕРПОЛ и
ЕВРОПОЛ , системот на мегународни казнени дела , мегународниот корпус на
човекови права, проблемите нанкодификација на мегународното казнено
процесно право, и секако идеите и создавањето на мегународниот казнен суд.

Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)
Студиски програм Европско право
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Трговско право
Шифра на предметот:
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
Број на : 6
Услов:
.
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Предметот Трговско право ги опфаќа правните правила за положбата на
стопанските субјекти, нивните взаемни деловни односи и правните правила во
поглед на регулирањето на стоковно-паричната циркулација.
Цврстата поврзаност на сиве овие фази од опстојувањето на стопанските
субјекти, го определува и предметот на Трговското право: субјекти на
трговското право, трговско правни договори и хартии од вредност-меница и
чек.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарски работи, консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)

Студиски програм Европско право
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Проектен менаџмент на ЕУ фондови
Шифра на предметот:ЗПЕП630
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: задолжителен
Број на : 6
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Услов:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Овој предмет студентите ги доближува до основните прашања на банкарските
и небанкарските услуги и карактеристиките на организациите што се
занимаваат со пружење на ваквите , со еден збор финансиски услуги.Наспроти
банките, коишто се традиционални и добро познати институции на нашите
простори , берзите и инвестиционите фондови се новина на финансискиот
пазар на небанкарски услуги .Оттука, изучувањето и анализирањето на
правната регулатива за овој сектор зазема централно место во содржината на
курсот.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарски работи, консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)

Студиски програм Европско право
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Европско финансово право
Шифра на предметот:ИПЕП640
Наставник: Доцент.Др.
Соработник: Асистент
Статус на предметот: Изборен
Број на : 4
Услов:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:
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Овој предмет ке се фокусира на изучување на финансиско правните односи со
странски елемент.Овие односи се распространети како резултат на растечката
интернационализација и глобализација на современите економски и
финансиски односи , при што се создадоа голем број инструменти чија цел е
олеснување на споменатитете процеси при ублажување на националните
фискални и други бариери.Типичен пример за ваква бариера е мегународното
двојно оданочување што сериозно ги отежнува мегународните економски
односи.Ефектитена мегународнот двојно оданочување се ублажуваат по пат
на склучување билатерални и мултилатерални договори за одбегнување на
двојно оданочување.Централна содржина на овој курс ке биде анализа на
принципите на Модел-конвенцијата на ОЕЦД за двојно оданочување на
доходот и на капиталот.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарски работи, консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)

Студиски програм Европско право
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Европско деловно право
Шифра на предметот:ИПЕП650
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
ектс: 6
Услов:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Денеска во науката на современите политички системи доминира критериумот
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на организацијата на власта при изучувањето на европските и
северноамериканските политички системи.Врз таа основа се зборува за
модели на парламентарен систем, на претседателски систем и на мешовит
систем.Предметот овозможува и продлабочено и продлабочено изучување на
настанувањето , функционирањето , институционалната поставеност и
инструментите на европската политичка соработка во осумдесеттите и во
почетокот на деведесеттите години од минатиот век, се до стапувањето во
сила на Договорот од Мастрихт,како преттекст на настанувањето,
операционализцијата
и
надградбата
на
формалноправната,
институционалната и инструменталната рамка на вториот столб на ЕУ –
заедничката надворешна и безбедносна пполитика и на нејзиното активирање
по повод конкретни случувања на мегународната сцена, со посебен осврт врз
случувањата во регионот и, во тој контекст, во Република Македонија.зависно
од столбовите врз кои е втемелена ЕУ и зависно од секторите во кои
делуваат институциите на ЕУ можеме да зборуваме за различни европски
политики
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарски работи, консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)

Табела 5.2.б Спецификација на дипломската работа
Студиска програма:Применета политика и дипломатија
Тригодишни студии – Модул- Европско право
Вид и ниво на студии: I циклус на студии
Назив на дипломската работа: Дипломска работа на соодветна тема
Наставник/ментор:
ЕКТС: 6
Услов: Положени сите предмети предвидени со студиската програма
Цели на дипломската работа:
Цел на дипломската работа е да стекнатото знаење во текот на студиите се примени во решавање на
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конкретни проблеми во рамките на избраната област во која се изработува дипломската теза. Во
рамките на овој дел на дипломската работа студентот проучува некој проблем, неговата структура и
сложеност и на основа на спроведената анализа изведува заклучоци за можните начини на решавањето
на проблемот. Проучувајќи обемна литература студентот се запознава со методите кои се наменети за
решавање на слични задачи понатаму во праксата.
Предвидени студиски достигнувања:
Студентите се оспособуваат за самостојно решавање на соодветен проблем и за самостојно
применување на стекнатото знаење и искуство од соодветната област. Низ самостојното користење на
стручна и научна литература студентите го прошируваат своето знаење од соодветната избрана област.
Во текот на студиите се оспособиле да спроведат, анализираат и да идентификуваат некој проблем во
рамките на дадената тема, а со изработката на дипломската работа сето тоа и практично да го докажат.
Методи за изведување на дипломската работа:
Менторот на дипломската работа составува задача која ја доставува до студентот. Студентот е должен
да дипломската работа ја состави во рамките на зададената тема која е дефинирана како задача на
дипломската работа. Во текот на изработката менторот може да дава сугестии и да упатува на
користење на соодветна литература, со цел да се изработи поквалитетна дипломска работа.
Оценка (максимален број бодови 100)
Критериуми и методи за оценување на дипломската работа
Критериумите и методите на евалуацијата на дипломската работа, која носи 6 кредити, е во согласност
со актите на Универзитетот и истата може да биде оценета од 6-10. (до 100 бодови)

Табела 5.3. Листа на предмети на студиската програма на I циклус, според типот на предмети
Тип на предмет
Задолжителни
предмети

Код

Назив на предметот
Уставно право
Реторика и право
Вовед во правото
Историја на новинарството
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Семестар
I
I
I
I

ЕКТС
6
6
6
6
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Основи на економија
Социологија на правото
Римско право
Граѓанско право-општ дел
Политички систем
Информатика
Меѓународно јавно право
Казнено право
Стварно право
Трудово право
Административно право
Право на друштвата
Криминологија

I
II
II
II
II
II

6
6

III
III
III
III
IV
IV
IV

6
8
6
6
6
8
6

Филозофијана правото
Меѓународни трговски договори
Вовед во правото на ЕУ
Проектен менаџмент на ЕУ фондови
Политичка социологија
Политики на ЕУ
Европско каазнено право
Меѓународно казнено процесно право
Дипломска

III
III
III
III
III
IV
IV
IV
IV

4
4
4
4
4
4
4
4
6

6
6
6
6

Табела 5.4. Листа на изборни предмети од студиската програма на I циклус

Р. Б.

Код

Назив на предметот

Тип
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П
1
2
3
4
5
6
7
8

Англиски јазик
Руски јазик
Германски јазик
Семејно право
Наследно право
Втор странски јазик
Европско финансово право
Европско деловно право
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изборен
изборен
изборен
изборен
изборен
изборен
изборен
изборен

В
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Прилог 5.4.а. Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на Наставно-научниот совет на
Земјоделскиот факултет
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Прилог 5.4.б. Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на Ректорската Управа на
Универзитетот ,,Гоце Делчев,, - Штип
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Стандард 6. Квалитет, современост, компатибилност и меѓународна препознатливост на
студиската програма
Студиската програма наменета за студентите на Правниот факултет е осмислена на
интердисциплинарен, интегрален и сеопфатен начин, со што им се овозможува на студентите
да имаат пристап до најнови научни и стручни знаења и информации.
Студиската програма по модули е усогласена по најновите промени кои се случуваат во
правото и потребите од иден кадар од областа на правото
Нашата студиска програма е усогласена со современите програми кои се изучуваат на
престижните универзитети во Европа и Северна Америка.
.
Евиденција: Документација за најмалку една акредитирана студиска програма од
универзитетите од ЕУ со која што е компатибилна и препознатлива програмата – Прилог
6.1,2,3, даден во стандардот.

Стандард 7. Упис на студентите
Студирањето на Правниот факултет во Кочани во состав на Универзитетот се организира во
согласност со Законот за високото образование.
На додипломски студии може да се запише лице кое има завршено четиригодишно средно
образование и ако ги исполнува условите и критериумите утврдени со конкурсот за
запишување.
Потребни документи за упис на факултетите:





сертификат за положена државна матура или меѓународна матура;
извод од матична книга на родените;
државјанство;
диплома за завршено образование и свидетелства за четирите години на средно
образование.

Сите документи се доставуваат во оригинална верзија.

Евиденција: Прилог на предметите
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Стандард 8. Наставен кадар
Опис на потребите на високообразовната научна институција и на обезбедениот наставен
кадар со потребните научни квалификации.
За успешно и квалитетно реализирање на теоретската настава на Правниот факултет, има
вработено редовни професори, вонредни професори, доценти, и соработници - асистенти
магистри и помлади ассистенти.
За првите три години од студиската програма има наставниот кадар кои комплетно ги покрива
сите предмети кои се изучуваат на различните модули при Правниот факултет во Кочани.

Евиденција: Прилог 8.1. Табела со лични податоци - наставници; Прилог 8.2. соработници
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Табела 8.1. Листа на наставници
Часови на
активна
настава

Лични податоци
Р.
Б.

4.

Презиме,
средно име, име
Алексоски
Стеван
Блажевски
Љупчо
Ананиев Марко
Јован
Витанов Трајче

5.

Поповски Владо

Професор

6.

Шкариќ
Светомир

Професор

7.

Ристески Ристе

Професор

8.

Ристески
Темелко

Професор

9.

Кадриу Осман

Вонреден
Професор

Јуни,2007
По
договор
По
договор
По
договор
По
договор
По
договор

10.

Беловски Војо

Доцент

2009

11.

Витларов Тодор

Насловен
Доцент

12.

Ортаковски
владимир

Професор

По
договор
По
договор

1.
2.
3.

ЕМБГ

Работен статус

Статус

Датум на
избор

Редовен
професор

Јуни,2007

Х

Доцент

Јуни,2007

Х

Доцент

Јуни,2007

Х

Професор

Х

Х
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П

В

Постојан
р.о.
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Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
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8.1.а. Научни и стручни квалификации и задолжувања на наставниците во наставата

Име, средно име и презиме
Стеван Александар Алексоски
Статус
ЕМБР
Редовен професор
Име на институцијата
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
каде работи
наставникот работи со
полно работно време
Потесно поле на работа
Криминологија,методологија,комуникација,реторика и филозофија на право
Академски степен
Година
Институција
Област
Универзитет"Гоце
Реторикаа и
Избор во звање
2007
Делчев" Штип
право,Криминологија
Кривично право и
Докторат
1992
Правен факултет - Скопје криминологија
Магистратура
Кривично право и
1985
Правен факултет - Скопје криминологија
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
програма
Јавна администрација1.
Реторика и право
Модул - финансово право
Јавна администрација2.
Криминологија
Модул - финансово право
Јавна администрација3.
Филозофија на право
Модул - финансово право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Назив на предметот
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часови
2+2+1
2+2+1
2+1+ 0

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Криминална психологија, книга, 1997 година, ПФ - Штип.
1.

Психологија на комуникацијата во педагошката пракса, книга, 2000 година, ПФ Штип
2.

Култура на општење во педагошката и деловната комуникација, учебник,
2002 год., Педагошки факултет - Штип.

3

Психологија со криминалистичка психологија, учебник за студентите на
Полициската академија - Скопје, 2005 г, Скопје.
4.
5.

Психологија на комуникацијата во разузнавачките активности, Скопје,
учебник за студентите на Полициската академија Скопје. 2006.
Деловна комуникација, Учебник за МИТ факултет-Скопје, 2007, Скопје.

6.

Реторика и право, Учебник за Правниот факултет - Кочани, 2007, Кочани
7.
Криминологија, Учебник за Правниот факултет – Кочани.2009.Штип
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
28
Монографии
1
Книги
стручни трудови
Вкупен број на цитати
Број на трудови
Листа на
3
опфатени со СЦИ
ССЦИ
Нови технологии
Моментално учество на
проекти
Домашни
1
Меѓународни

Име, средно име и презиме
Љупчо Сотироски
Статус
Доц. Д-р.
Име на институцијата
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
каде работи
наставникот работи со
полно работно време
Потесно поле на работа
Меѓународно право и право на ЕУ
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7
3

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Академски степен

Година

Избор во звање

Доц. д-р. 15.05.2009

Докторат

PhD. 11.02.2009

Магистратура

Институција
ФОН –Прв приватен
Универзитет Скопје
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј"-Скопје, Правен
факултет "Јустинијан
Први"
Leiden University- Faculty
of Law
International Institute of Air
and Space Law- The
Netherlands

Master of Law
19.11.2001

Област
Меѓународно јавно и
приватно право
Доктор по правни
науки
Магистер по
меѓународно
воздухопловно и
вселенско право

Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
програма
Применета економија и
дипломатија/Јавна
администрација
Применета економија и
дипломатија

Назив на предметот

2.

Политики на ЕУ - додипломски студии (летен
семестар)
Проектен менаџмент со ЕУ фондови -додипломски студии (летен семестар)

3.

Вовед во правото на ЕУ - додипломски студии
(зимскиот семестар)

1.

часови

Арбитражно право – постдипломски студии
(летен семестар)
Современи административни системи –
5.
постдипломски студии (летен семестар)
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
4.

1.

SEEMF-South East European Mediation Forum- National coordinator for Macedonia

2.

Медиатор-член на УО на Комората на медијатори на Република Македонија

3

Eurocontrol –CARDS Programe -ASATC Project- Law and Institutions-Brussels,
национален експерт

4.

European Air Law Association- Brussels -member

5.
6.

European Aviation Club-member
GTZ Project-Skopje (Separation of the ATM, operational from regulatory functions)Управа за цивилно воздухопловство, координатор на тимот

7.

COST /MS 0702 COST- The role of the in the human rights reforms

8.

Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Вкупен број на научни и
стручни трудови
Вкупен број на цитати
Нови технологии
Моментално учество на
проекти

31
/

Монографии
Број на трудови
опфатени со СЦИ

Домашни

/

/

Книги

2

/

Листа на
ССЦИ

/

Меѓународни

Име, средно име и презиме
Јован Марко Ананиев
Статус
Доцент
Име на институцијата
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
каде работи
наставникот работи со
полно работно време
Потесно поле на работа
Политички и теоретско-правни науки
Академски степен
Година
Институција
Универзитет „Св. Климент
Избор во звање
2006
Охридски“- Битола
Институт за социолошки и
политичко-правни
истражувања
Универзитет „Св. Кирил и
Докторат
2006
Методиј“- Скопје
Институт за социолошки и
политичко-правни
истражувања
Магистратура
Универзитет „Св. Кирил и
2004
Методиј“- Скопје

2

Област

Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
програма
Правосудна, Применета
политика и дипломатија,

Назив на предметот
1.

Вовед во правото

67

часови
2+1+1

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

2.

Политички систем

3.
Социологија на правото
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

Јавна администрација
Правосудна, Применета
политика и дипломатија,
Јавна администрација
Правосудна, Применета
политика и дипломатија,
Јавна администрација

2+1+1
2+1+1

H. Sax, J. Ananiev, International and NationalLegal Framework for Human Rights for
Macedonia, UNDP- Macedonia & Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights,
University of Vienna, 2008 (скратена верзија на англиски, македонски и албански
јазик)
1.

2.

3

4.
5.

6.

Ј. Ананиев, Х. Истановска, Н. Шишковска, А. Шумковски, Напреден англискомакедонски речник по бегалско право и азил, Институт за социолошки и
политичко-правни истражувања, Скопје- 2004

Ј. Ананиев Современи тенденции од идеолошка полидимензионалност кон
идеолошка нивелација на изборните и партиските програми, Факултет за
администрација и менаџмент на информациони системи- Битола, 2009
Ј. Ананиев, О. Ѓуркова, Финансиска и материјална поддршка на политичките
партии пред и за време на изборната кампања и моделите на
транспарентност (светско и македонско искуство), Институт за социолошки и
политичко-правни истражувања, Скопје- 2009
J. Ananiev, S. Stojanovski, Nationalistic Competition Over Internet: Legal Regulation
and Social Impact, New York University- Skopje 2009
Ј. Ананиев, Однесувањето на глсачите како детерминанта во креирањето на
изборната стратегија Институт за социолошки и политичко-правни
истражувања, Скопје- 2008
Ј. Ананиев, Постмодерен пристап во теоријата на државата- Политичка тријада:
интерес-легитимитет-изборна кампања Факултет за администрација и менаџмент
на информациони системи- Битола, 2008

7.
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
21
Монографии
5
стручни трудови
Вкупен број на цитати
Број на трудови
15
1
опфатени со СЦИ
Нови технологии
Моментално учество на
Домашни
Меѓународни
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Книги

2

Листа на
ССЦИ
1

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

проекти

Име, средно име и презиме
Љупчо Круме Блажевски
Статус
Име на
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
институцијата каде
работи наставникот
работи со полно
работно време
Потесно поле на
работа
Правно-економски науки
Академски степен
Година
Институција

Област

Избор во звање

2004

ДУТ-Тетово

Докторат
Магистратура

2004

ИСППИ-Скопје

Деловно право
Маркетинг и
правн.терм.

1981

УКИМ-Скопје

Трудово право

Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
Назив на предметот
програма
Јавна
администрација,правосудна
и применета политика и
1.
Основи на економија
дипломатија
Јавна
администрација,правосудна
и применета политика и
2.
Право на друштва
дипломатија
Јавна
администрација,правосудна
и применета политика и
3.
Применета економија
дипломатија
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
1.
2.
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часови

2+2+1

2+2+1

2+2+1

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

3
4.
5.
6.
7.
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на
научни и стручни
9
Монографии
/
Книги
трудови
Вкупен број на
Број на трудови
Листа на
цитати
опфатени со
ССЦИ
СЦИ
Нови технологии
Моментално учество
на проекти
Домашни
Меѓународни

Име, средно име и презиме
Војо Беловски
Статус
доцент
Име на
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
институцијата каде
работи наставникот
работи со полно
работно време
Потесно поле на
работа
Правни науки
Академски степен
Година
Институција
2008
Еврипски Универзитет-

70

1

Област
Трговско право

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Избор во звање
Докторат
Магистратура

Скопје
2000

УКИМ-Скопје

1996

УКИМ-скопје

Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
Назив на предметот
програма

Правни науки
Менаџмент на
човечки ресурси

часови

1.
Административно право
2.
Трудово право
3.
Трговско право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Прирачник за кадровски служби со образци од работните односи
1.
Авторизирани предавања по предметот Трудово право
2.

Авторизирани предавања по предметот Стварно право
3
Авторизирани предавања по предметот Административно право
4.
5.
Стручен труд за забрана на дискриминација
6.
7.
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на
научни и стручни
20
Монографии
Книги
трудови
Вкупен број на
Број на трудови
Листа на
цитати
опфатени со
ССЦИ
СЦИ
Нови технологии
Моментално учество
на проекти
Домашни
1
Меѓународни
/

71

3

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Табела 8.2. Листа на соработници
Часови
на
активна
настава

Лични податоци
Р.
б.

Презиме,
средно име,

Звање

72

Датум на
избор

П

В

Работен статус
Постојан
р.о.

По
договор

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

име
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Мишева
Кристина
Радевска
Марија
Тушевска
Борка
Арсов
Владимир
Стојановски
Страшко
Митревски
Владимир
Груевски
Стојан Илија
Никодиновска
Ана
Мајхошев
Ванчо Андон
Маролов
Дејан
Ѓуркова Јован
Олга
Нациќ Бранко
Горан

Пом.асистент Јуни 2007

Х

Пом.асистент Јуни 2007

Х

Пом.асистент Јуни 2007

Х

Пом.асистент Јуни 2007

Х

Пом.асистент Јуни 2007

Х

2009 г.

Х

Пом.асистент 21.08.2008

Х

Пом.асистент 21.08.2008

Х

Пом.асистент 21.08.2008

Х

Пом.асистент 2009 г

Х

Пом асистент 02.07.2008

Х

Пом асистент Јуни 2007

Х

8.2.а. Научни и стручни квалификации и задолжувања на соработниците во наставата
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Име, средно име и презиме
Кристина Мишева
Статус
Пом. асистент
Име на
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
институцијата каде
работи наставникот
работи со полно
работно време
Потесно поле на
работа
деловно право
Академски степен
Година
Институција
Избор во звање

2007

Правен факултет- УГД Штип

Област
Теоретскоправни науки

2010

Правен факултет„
Јустинијан Први„ – УКИМ,
Скопје

Деловно право

Докторат
Магистратура
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

1.

Вовед во правото

2.

Право на друштвата

Назив на студиската
програма
Прв циклус на студии:
Правосудна насока,
Јавна администрација,
применета политика и
дипломатија- модул
европско право и
Новинарство и односи со
јавноста
Прв циклус на студии:
Правосудна насока,
Јавна администрација,
применета политика и
дипломатија- модул
европско право и

часови

2+2+2

2+2+1
Прв циклус на студии:
Правосудна насока и
Јавна администрација

3.
Финансово право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
1.
2.

74

2+2+1

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

3
4.
5.
6.
7.
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на
1
научни и стручни
(во
Монографии
трудови
објавување)
Вкупен број на
Број на трудови
цитати
опфатени со
СЦИ
Нови технологии
Моментално учество
на проекти
Домашни
/
Меѓународни

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Избор во звање
Докторат
Специјализација
Магистратура

Книги
Листа на
ССЦИ

/

Никодиновска Ана
Помлад
асистент
Правен факултет – Кочани
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Меѓународни односи и Европска надворешна политика
Година
Институција
Област
Правен факултет Меѓународно
Кочани
јавно право и
Универзитет “Гоце
Право на
Октомври 2008
Делчев” Штип
Европска унија
Филозофски факултет –
Студии за
Скопје, Универзитет “Св
европски
Во тек
Кирил и Методиј“ - Скопје интеграции
/
/
/
Октомври 2006
Факултет за политички
Социјални
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

науки, Универзитет во
Болоња, Италија

политики и
стратешки
менаџмент за
одржлив
територијален
развој

Факултет за политички
науки, Универзитет во
Неапол „Ориентале“,
Италија

Меѓународни и
дипломатски
односи

Диплома
Јули 2005
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
програма
Правосудна насока,
Јавна администрација,
Применета политика и
дипломатија- Модул
европско право,
Новинарство (изборен)
Применета политика и
дипломатија – Модул
европско право

Назив на предметот

1.

Меѓународно јавно право

2.

Политики на Европска унија

часови

2+2+1
2+2+1

3.
Политички систем
Јавна администрација
2+1+1
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
NIKODINOVSKA, Ana: Il conflitto macedone nel diritto internazionale, Universita’ degli
studi di Napoli “L’Orientale”, Napoli, 2005.
1.
НИКОДИНОВСКА, Ана: Правото на самоопределување на народите и правото
на сецесија како последна инстанца од правото на самоопределување. (Труд во
постапка на објавување)
2.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
1
Монографии
/
Книги
/
Моментално учество на
проекти
Домашни /
Мегународни
/
Усовршувања
/
Други податоци кои ги сметате за релевантни /

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време

Борка Тушевска
Пом.асс.
Универзитет “Универзитет Гоце Делчев” Штип
Правен факултет - Кочани
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Потесно поле на работа
Академски степен

Трговско право, Договорно право
Година
Институција
Универзитет “Гоце
Делчев - Штип
Правен факултет 15.06.2007
Кочани

Избор во звање
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:

Назив на студиската
програма

Назив на предметот

Област

Трговско право

часови

1.

Граѓанско процесно право

3+2

2.

Трговско право

3+2

3.
Договорно право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
1.

Тушевска Б., Меѓународно правни аспекти на понудата, Скопје, 2009.

2.

Тушевска Б., Понудата на неопределени лица – Општа понуда, Правник, Скопје, 2009.
Тушевска Б., Правната способност на друштвото после отворањето на стечајната
3.
постапка. Списание на трудови на ДНУ, Прилеп, 2007.
Тушевска Б., Молчењето како начин на изразување согласност на понудениот, Правник,
4.
Скопје, 2009.
Тушевска Б., Мерки на одбрана на акционерските друштва од преземањето контрола,
5.
Зборник на Економски факултет, Штип, 2009
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
6
Монографии
1
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Меѓународни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Име, средно име и презиме
Звање помлад ассистент
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Дејан Маролов
М-р
Универзитет Гоце Делчев Штип
Правен Факултет Кочани
Година

Институција
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Област

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Универзитет Гоце
Делчев Штип
Правен Факултет Кочани
Институт за меѓународно
право и меѓународни
односи при Правен
Факултет Јустинијан
Скопје

Избор во звање
– помлад асистент

Докторат
Специјализација

Магистратура
Диплома –
Список на предмети кои наставникот ги држи:

Европски Институт за
високи меѓународни
студии – Ница, Франција
Правен Факлутет, насока
европско право – ФОН
универзитет
Назив на студиската
програма

Назив на предметот

Европско право
Меѓународно
право и
меѓународни
односи
Европски
интеграции и
меѓународни
односи
Европско право и
право на ЕУ
часови

2+1+0
2+1+0
2+1+0

1.Вовед во право на ЕУ
2.Историја на право
3.Семејно право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

Литература
1.

2.
3.

Проф.Др. Сашо Георгиевски Вовед во правото на ЕУ, Скопје 2007
И литература на предлог на предметниот наставник

проф. Д-р Сима Аврамовиќ Општа правна историја, Белград, 1999 година;
Проф. д-р Љубица Кандиќ и Алберт Вајс Општа историја на државата и
правото , (делот за Либерализам и Империјализам) д1971 година, и
проф. Д-р Александар Христов и проф. Д-р Никола Сотировски Историја
на државите и правото на Југословенските народи ( делот за Македонија) од
1980 година.
Проф.д-р.Темелко Ристески Концепти за предавања
Љиљана Спировиќ Трпеновска Семејно право Скопје 2008
Друга литература на предлог на предметниот наставник

Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Односите меѓу
Западниот
Балкан и ЕУ со
посебен осврт на
Вкупен број на научни и
односите меѓу
стручни трудови
Монографии
Р.М и ЕУ
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
Семинар по Европска регулатива за еднаквост на половите
Усовршувања
организиран од ЕРА – Триер Германија
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Олга Јован Ѓуркова
Помлад
асистент
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Правен Факултет - Кочани
Казнено – правна област
Година
Институција

Област

Избор во звање
Докторат
Специјализација

/
/

/
/

Магистратура

01.12.2009

Диплома
28.06.2006
Список на предмети кои наставникот ги држи:

Назив на студиската
програма

Назив на предметот
1.

/
/
Универзитет “Св Кирил и
Методиј” Скопје
Правен Факултет „Јустнијан Први“
Универзитет “Св Кирил и
Методиј” Скопје
Правен Факултет „Јустнијан Први“

Историја на право

Казнено – правни
науки
Правни студии –
казнено правна
област
часови
2+2+0

2.
Казнено право
2+2+2
3.
Криминологија
2+2+2
4.
Казнено процесно право
2+2+2
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Ананиев Ј., Ѓуркова О., „Финансиската и материјална поддршка на политичките
партии пред и за време на изборната кампања и моделите на транспарентност
(светско и македонско искуство)“ Годишникот на Институтот за социолошки и
политичко правни истражувања – Скопје, 2008 година.
1.
Ѓуркова О., Кривично – правна уреденост на производство и дистрибуирање на детска
порнографија преку мас – медиумите (светско и македонско искуство) Годишник на
Правниот Факултет Кочани
2.
Ѓуркова О., Кривичната постапка за коруптивните кривични дела во Римското право.
3.
(труд во објавување)
4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
1 (во
стручни трудови
2
Монографии
објавување)
Книги
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Моментално учество на
проекти
Домашни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Мегународни

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен
Избор во звање

Владимир Арсов
Пом.асистент
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет
Уставно право и Политички науки
Година
Институција
Универзитет “Гоце
Делчев” Штип
01.03.2007
Правен факултет
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија

Област

Филолошки
факултет –
катедра
Политологија

Докторат
Специјализација
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија
Магистратура

Правен факултет
– Меѓународни
односи

06,12,2006
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија

Правен факултет
– Меѓународни
односи

Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
програма

Назив на предметот
1.

Уставно право

часови
3+2

2.
Политички систем и Политики на Еу
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

3+2 и 3+2

1.

Арсов В. - Македонија и Светска трговска организација – Софија 2006

2.

Арсов В. Европско право ( труд во објавување)

3.
4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и 2
Монографии
Книги
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

стручни трудови
Моментално учество на
проекти
Домашни 7
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Мегународни

Име, средно име и презиме

Андон Ванчо Мајхошев

Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

ЕМБР 0202961490016
Пом. Асс. М-р.
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет-Кочани

Избор во звање

2008 г.
Прифатен
докторат на
тема
,,Колективно
преговарање,,

Докторат
Специјализација

Магистратура

Година

Институција
Универзитет “Гоце
Делчев,,-Штип
Универзитет,,Св. Кирил и
Методи,,-Скопје
Институт за социолошки,
политички и правни
истражувања-Скопје

Функционирање
на Економскосоцијалниот
совет на РМ во
периодот 19972007 г.

Диплома
26.04.1984
Список на предмети кои наставникот ги држи:

Универзитет ,,Св. Кирил
и Методи,,-Скопје
Институт за социолошки,
политички и правни
истражувања-Скопје
Универзитет во БеоградФакултет за политички
науки
Назив на студиската
програма

Назив на предметот
1.

Уставно право (3+2)
Трудово право (3+1)
2.
Административно право (3+2)
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Книги:

Област
Трудово право

Политички науки

Политички науки
Политикологија
часови
3+2, 3+1 и
3+2

1.Транзициона книга-Проблеми, Барања и Иницијативи на граѓаните на Штип и
Карбинци, , ССМ-РСО-Штип, 2005.
1.

81

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

2.

2. Штрајковите како социјален феномен,, НУБ ,,Гоце Делчев,, Штип, 2005

3.

3. Синдикатот во политичките процеси, НУБ ,,Гоце Делчев,,-Штип, 2007
4. Функционирање на Економско-социјалниот совет на РМ во периодот 1997-2007,
МЦМС, Скопје, 2008.

4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
2
Монографии
Книги
4
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
1. Студиски престој во Грција во 1996 (11 дена)
2. Меѓународна конференција за работничко акционерство,
Скопје, 1997.
3. Студиски престој во САД во 2001 (еден месец)
4. Студиски престој во Турција 2003 (10 дена)
5. Меѓународна конференција на тема ,,Социјалниот дијалог во
Југоисточна Европа,,во Београд, 2006
6. Меѓународна конференција ,,Алтернативно решавање на
споровите (медијација, мирење и арбитража), Скопје, 2006.
7. Меѓународен семинар за заштита на правата на работниците
во мултинационалните компании, Котор, Црна Гора, 2007.
Усовршувања

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен
Избор во звање
Докторат
Специјализација
Магистратура

Илија Стојан Груевски
Помлад
асистент
Универзитет “Гоце Делчев” -Штип
Правен Факултет
Година

Институција
Универзитет “Гоце
Делчев” -Штип
Правен Факултет

14.10.2008
Магистер
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Област
Економија

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
Применета политика и
I циклус на универзитетски
дипломатија –модул Европско
академски студии
право

Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
програма

Назив на предметот

часови

1.

Основи на економијата
3+2
Применета економија, Менаџмент на ЕУ
2.
фондови
3+2, 3+2
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Груевски И. “Финансираое и развпј на малите и средните претпријатија пд текстилната индустрија
1.
вп ппштината Кпчани”, Магистерски труд, Екпнпмски Институт, Скппје, 2008 гпдина
Груевски И. “Пплитиката на девизнипт курс вп услпви на фиксен режим при негпвптп фпрмираое”,
Статија пд Збпрникпт на Екпнпмскипт факултет при Универзитетпт “Гпце Делчев”, Штип, 2009
2.
Груевски И. “Начини на одбрана од каматното влијание кај банките и другите финансиски
институции”, Статија од Зборникот на Економскиот факултет при Универзитетот “Гоце
3.
Делчев”, Штип, 2009
Груевски И. “Структурата на капиталот како фактор во вреднувањето на претпријатијата
и инвестиционите вложувања”; Статија во издавање во Зборникот на Правниот факултет
при Универзитетот “Гоце Делчев “-Штип
4.
Груевски И. “Инвестиципна прпграма за извпдливпста и екпнпмската пправданпст на инвестиција
вп изградба на спвремен прпизвпдствен пбјект и набавка на нпва прпизвпдствена ппрема”,
Инвеститпр: Тргпвскп друштвп за врабптуваое на инвалидизирани лица за прпизвпдствп, тргпвија
и услуги АВЕС ДООЕЛ Штип, 2007
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
4
Монографии
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Име, средно име и презиме
Илија Груевски
Статус:
Помлад Асистент
Име на
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
институцијата каде
работи наставникот
работи со полно
работно време
Потесно поле на
работа
Академски степен
Година
Институција

Област

Избор во звање

економија

2008

ДУ Гоце Делчев
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Докторат
Магистратура

2008

Економски Институт при
УКИМ

економија

Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
Назив на предметот
програма
часови
Правосудна, Јавна
администрација, Применета
политика и дипломатија,
1.
Основи на економија
Новинарство
2+2+2
Правосудна, Јавна
администрација, Применета
политика и дипломатија,
2.
Применета економија
Новинарство
2+2+2
3.
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Развој и финансирање на малите и средните претпријатија од текстилната индустрија во
1.
општината Кочани - магистратура, економски институт, Скопје 2008
Политиката на девизниот курс во услови на фиксен режим при неговото формирање –
2.
Годишен зборник на Економскиот факултет во Штип, 2009
Начини на одбрана од каматното влијание кај банките и другите финансиски институции 3
Годишен зборник на Економскиот факултет во Штип, 2009
Влијанието на економската криза врз текстилното индустриско производство во
Република Македонија, во издавање во Зборникот Економски развој при Економскиот
4.
институт при УКИМ Скопје
Структурата на капиталот како фактор при вреднувањето на претпријатијата и
5.
инвестиционите вложувања, во издавање во Зборникот на Правниот факултет во Кочани
6.
7.
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на
научни и стручни
5
Монографии
Книги
трудови
Вкупен број на
Број на трудови
Листа на
цитати
опфатени со
ССЦИ
СЦИ
Нови технологии
Моментално учество
на проекти
Домашни
Меѓународни

Име, средно име и презиме
Статус
Помлад асистент

Горан Нациќ
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Име на
институцијата каде
работи наставникот
работи со полно
работно време
Потесно поле на
работа
Академски степен
Избор во звање

Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет

Граѓанско право, Наследно право, Стварно право
Година 2007
Институција У. Гоце Делчев
У.Гоце Делчев – Штип
Помлад асистент
Правен факултет

Област

Докторат
Магистратура
Одбрана во мај 2010
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
Назив на предметот
програма
1.
Граѓанско право – општ дел
2.
Стварно право
3.
Наследно право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
1.
2.

часови
5 часа неделно
5 часа неделно
5 часа неделно

3
4.
5.
6.
7.
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на
научни и стручни
2
Монографии
Книги
трудови
Вкупен број на
Број на трудови
Листа на
цитати
опфатени со
ССЦИ
СЦИ
Нови технологии
Моментално учество
на проекти
Домашни
Меѓународни
1
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Табела 9.1. Листа на простории за изведување на наставата
Вкупна бруто површина
Р.б.
Просторија
ознака
1.

Амфитеатри

2.

Предавални

3.

Училници

4.

Компјутерски
лаборатории

5.

Лаборатории

6.

Работилници

7.

Библиотеки

8.
9.

Бр. на места

А

1

П1
П2
П3
П4
П5
У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7
КЛ1
КЛ2
Л1
Л2
Л3
Л4
Р1
Р2
Р3
Р4

1
1
1
1
1

Б1

1

2

м

60
60
60
60
60

Каде се наоѓа просторијата
Правен Факултет Кочани- Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани – УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип

Правен Факултет Кочани- Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип

Б2
Читалници
Ч1
Сали
С1
Вкупен број места
Вкупна нето површина
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Табела 9.2. Листа на опрема за изведување на студиската програма

Р.б.
1
2
3

Опрема
Лап топ - компјутери
Прожектори - подвижни
Прожектори - статични

Тип

Намена
Предавања
предавања
предавања

HP
epson
epson

Број
5
2
2

Табела 9.3. Листа на библиотечни единици релевантни за студиската програма.

Р.б.
1
2
3

Наслов

Автор/и

Издавач

Год.

Табела 9.4. Листа на учебници кои им се достапни на студентите од оваа студиска програма

Р.б.
1

Наслов
Реторика и право,Штип,2007

Автор/и
Проф. д-р Стеван
Алексососки

2
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Издавач
Реторика и
право,Штип,200
7

Предмет
Проф. др Стеван
Алексосо
ски
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Реторика и право,Штип,2007

Проф. д-р Стеван
Алексососки
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/

/

Друг вид литература

Книги на странски јазик

Збирка на задачи

Практикум

Книга од друг автор

Назив на предметот

Книга од предметниот
наставник

Табела 9.5. Покриеност на задолжителните предмети со литература
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Прилог 9.2. Доказ за поседување на информатичка технологија, број на интернет приклучоци и сл.
Информатичко Технолошкиот Центар на Универзитетот "Гоце Делчев" (ИТЦ-УГД) е опремен со
најсовремена информатичко, комуникациска и телефонска опрема која овозможува континуиран проток
на информации, и вмрежување на сите единици на универзитетот во компактно и мулти функционално
информатичко јадро. Сето тоа наоѓа огромна примена во креирање и имплементирање на наставата на
нов, модерен и функционален начин кој е во чекор со експанзијата на новата ера на информатичката
технологија. ИТЦ-УГД дава огромна поддршка во наставата која се изведува во училниците и
амфитеатрите со класична и современа аудио-визуелна, мулти-медиска компјутерска опрема.
Правниот факултет во рамките на WEB порталот на Универзитетот www.ugd.edu.mk има и свој
WEB портал: www.pra.ugd.edu.mk

Стандард 10. Контрола на квалитетот
Контролата на квалитетот на студиската програма планирано е за следните 4 години да се евалуира и
тоа на ниво на Факултетот и Универзитетот. Самата евалуација на педагошката работа на наставниците
и условите за работа, на основа на што ќе се врши проверка на самата студиска програма, зацртано е
да се изведува како
- Интерна контрола и
- Екстерна контрола.
Интерната контрола е составена од сите наставници со професорско звање наведени во Табела 10.1 а
кои се членови на Наставно – Научниот совет на Правниот факултет.
Оваа интерна контрола ќе ја следи и евалуира реализацијата и имплементацијата на студиската
програма на повеќе нивоа и тоа:
- Оценување на наставникот и соработникот од страна на студентите, преку анкетни листови,
- Оценување на студиската програма и наставата во услови на работа од страна на студентите,
- Оценување на студиската програма од страна на дипломираните студенти, со пополнување на
анкетен лист при дипломирањето,
- Оценување на студиската програма од страна на вработените дипломирани студенти,
- Оценување на процесот и студиската програма во услови на работа од страна на наставниот и
ненаставниот кадар,
- Оценување на настават од страна на наставниот и соработникот после завршувањето на
анкетата и разговорот со студентите.
Екстерната контрола на студиската програма и наставниот процес ќе ја спроведува инспекторатот за
Високото образование при Министерството за образование и наука на Р. Македонија.
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Евиденција: Извештај за резултатите од самоевалуацијата на студиската програма; Прилог 10.1.
дадено во прилогот Јавно публикуван документ - Политика на обезбедување на квалитет; Прилог 10.2.
дадено во прилогот Правилник за учебници; Прилог 10.3. дадено во прилогот Извод од Статутот на
установата која го регулира основањето и делокругот на работа на комисијата за квалитет; Прилог 10.4.
дадено во прилогот.

Табела 10.1. Листа на членови на комисијата за контрола на квалитетот (за следните 4 години)

Р.б.
1.
2.
3.
4.

Име и презиме

Звање
Редовен професор
Доцент
Доцент
Доцент

Стеван Алексоски
Војо Беловски
Јован Ананиев
Љупчо Блажевски

Прилог 10.2 Извештај за резултатите од самоевалуација на студиската програма.
Првите извештаи се очекуваат да се направат со првата генерација на дипломирани студенти од
Правниот факултет во Кочани.

Прилог 10.3 Извод од Статутот на установата која го регулира основањето и делокругот на работа на
комисијата за квалитет.
Сè уште Наставно – Научниот совет на Правниот факултет ги нема целосно регулирано актите по кои
комисијата за квалитет ќе работи, но тоа е приоритетна задача која ќе се реализира за наредните 4
години во целост.

Стандард 11. Студии на далечина
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Дисперзирани студии во Штип (европско право и новинарство и односи со јавноста)

Извештај 1. Извештај за структурата на студиската програма (стандард 5)
Курикулум

1.

ЕКТС

ЕКТС кредити по студиска година = 60
ЕКТС кредити по завршувањето на студиите:
= 180 со тригодишните студии - општа насока
= 240 со четиригодишните студии - модули

1.

Активна настава

1.1

Часови на активна настава во студиската година = од 760 до 810

Просечни часови на активна настава во сите студиски години
1.2

Часови на предавања во студиската година = од 350 до 405

Просечни часови на предавања во сите студиски години = 633

1.
Застапеност на одредени групи на предмети во односот на вкупниот број на ЕКТС
кредити:
1.1.

На прв циклус академски студии
Академско – општообразовни

12,9 % или 63 ЕКТС

Теоретско – методолошки

22,9 % или 126 ЕКТС

Научни, односно уметничко – стручни

21,1 % или 117 ЕКТС
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Стручно – апликативни

43,2% или 207 ЕКТС

2.

Застапеност на изборни предмети

2.1.

На прв циклус академски студии

Се избираат 17 од 48 изборни предмети
2.2.

Завршен труд

Извештај 2. Извештај за бројот на наставниците (стандард 9)

Наставен кадар

1.

Број на наставници на студиска програма

Вкупен број = 14
Број на наставници со полно работно време = 14
Број на наставници кои не се ангажирани со полно работно време =
2.
Вкупен број часови на активна настава што ги држат наставниците на студиската
програма
Вкупно часови на активна настава во студиската програма на годишно ниво = 810
Вкупно часови на активна настава во студиската програма на неделно ниво = 54
3.
Потребен број на наставници за покривање на вкупниот број часови на активна настава
во студиската програма
Потребен број на наставници = 14
Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат наставниците на годишно
ниво / = 405
Потребен број на наставници = 25
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Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат наставниците на
неделно ниво / =
4.

Вкупен број на наставници 14 – Потребен број на наставници = 25

5.

Активна настава одржана од наставници со полно работно време

% настава која ја држат наставници со полно работно време во институцијата = 80 %
6.

Активна настава одржана од наставници со докторат

% настава која ја држат наставници со докторат = 45%
7.

Ангажираност на наставниците:

% ангажираност на наставникот во тек на неделата =

100%

% ангажираност на наставникот во тек на семестарот = 80 %
% ангажираност на наставникот во тек на годината = 80 %

Извештај 3: Извештај за бројот на соработници (стандард 9)

Наставен кадар
1.

Број на соработници на студиската програма

Вкупен број = 12
Број на соработници со полно работно време = 12
Број на соработници кои не се ангажирани со полно работно време = нема
2.

Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат соработниците

Вкупно часови на активна настава која ја држат соработниците во институцијата на годишно ниво =
405
Вкупно часови на активна настава која ја држат соработниците во институцијата на неделно ниво =
55
3.
Потребен број на соработници за покривање на вкупниот број часови на активна настава
на студиската програма
Потребен број на соработници = 25
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Вкупно часови на активна настава на студиската програма што институцијата ја реализира на
годишно ниво со помош на соработници / = 410
Потребен број соработници = 25
Вкупно часови на активна настава на сите студиски програми што институцијата ги реализира на
неделно ниво со помош на соработници / =
4.

Вкупен број на соработници на студиската програма = 12
Потребен број на соработници = 25

5.

Ангажираност на соработниците:

% ангажираност на соработникот во тек на неделата = 100 %
% ангажираност на наставникот во тек на семестарот = 80 %
% ангажираност на наставникот во тек на годината = 80 %
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Високообразовна установа
Наставно-научно поле
Научна област
Вид на студии
Обем на студии, изразен во ЕКТС кредити
Назив на диплома
Должина на студии
Година на започнување на студиската програма
Година кога ќе започне реализацијата на
студиската програма
Број на студенти
Планиран број на студенти
Датум кога програмата е прифатена од страна
на соодветното тело
Јазик на кој се изведува студиската програма
Година кога е акредитирана програмата
Web - страница

ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
Модул- ФИНАНСОВО ПРАВО
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КОЧАНИ
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – Штип
Правни Науки
Право
I циклус на студии
180 ЕКТС
Дипломиран Правник-насока јавна
администрација(модул финансово право)
3 год
2010/2011
2010/2011
250
250
Матична комисија 2007 година и измени на 14та седница на ННС од 05.03.2009 бр.1802-61/19
и 13-та седница Ректорска управа 04.04.2008
бр. 0202/839/25 СЕНАТ,со одлука ос ННСГ
воведување нов модул-финансово право од
29.03.2010 год.
Македонски јазик
2007
www.pra.ugd.edu.mk
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Стандард 1. Структура на студиската програма
Назив на студиската програма на првиот циклус на универзитетските, академски студии:
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КОЧАНИ- Јавна администрација-модул финансово право
/ тригодишни студии/
Студиската програма на Правниот Факултет-Кочани при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип е
структурирана како високо интередисциплинарна и мултидисциплинарна студиска програма.
Програмата на основните академски студии во I циклус ја сочинуваат општо - образовни,
истражувачки и стручни предмети и потесни области по избор, кои формираат наставна целина
каде се наведени областите по хронологија и поврзани во мултидисциплинарни и
интередисциплинарни студиски програми. Реализацијата на програмата започнува од
фундаментални дисциплини како што се: вовед во право,основи на економија политички
систем,реторика на право,историја и социологија на право и други. Програмата продолжува со
изучување на голем број на стручни предмети кои покриваат области од јавната
администрација,граѓанското право,казненото право,компјутерската техника, странските јазици а со
посебно внимание се развиваат стручните области од областа на применетата
економија,финансискиот менаѓмент,домашното и меѓународното трговско право и други изборни
предмети.
Оваа програма настана како резултат на потребата на регионот од правници кои успешно ќе се
вклучат во јавната администрацоја во подрачните единици од министерствата на Р.Македонија и
во локалната самоуправа,училиштата,центрите за социјални работи и приватните фирми кои имаат
потреба од праници со познавање на финансиското и трговското право.
2009/2010 година - Штип и Кочани
Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, web - страница на
институцијата: http//www.ugd.edu.mk) - Прилог 1.1.

Стандард 2. Мисија на студиската програма
Нашите наставни програми се ориентирани кон отстранување на ризиците и вклучување на
високото образование и науката во оваа област која има клучна улога во севкупниот развој на
земјата.
Наша мисија е стекнување, развивање и пренесување на знаења за едукација на студенти,
истражувачи и стручни лица од областа на правото.Со тоа го унапредуваме развојот на
правосудството, јавната администрација , дипломатијата и новинарството. А воедно и развојот на
руралниот и урбаниот простор, со што даваме огромен придонес во рамномерниот регионален
развој на образованието и во целокупниот квалитет на животот во локална ,регионална,
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национална и глобална рамка.
Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, веб-страница на
институцијата: http//www.ugd.edu.mk) - Прилог 1.1.

Стандард 3. Цели на студиската програма
Наша цел е стекнување, развивање и пренесување на знаења за едукација на студенти, истражувачи и
стручни лица од областа на финасиското право и јавната администрација. Со тоа го унапредуваме
развојот на правосудството, јавната администрација , дипломатијата и новинарството. А воедно и
развојот на руралниот и урбаниот простор, со што даваме огромен придонес во рамномерниот
регионален развој на образованието и во целокупниот квалитет на животот во локална
,регионална, национална и глобална рамка.
Наши цели:
Обезбедување на студентите врвна едукација, базирана на најнови светски истражувачки
достигнувања;
- Изведување на настава преку студиски програми засновани на Европскиот кредит трансфер
систем (European Credits Transfer System - EKTS), приспособени во согласност со
Болоњската декларација;
- Осигурување на сопствен наставно-истражувачки кадар и материјални ресурси
(лабораториска опрема, информатичка опрема, машини, површини, инфраструктура и др.)
во соработка со водечки образовно-истражувачки институции во регионот и светот;
- Активно вклучување во меѓународниот состав на високото школство и наука, со поголема
мобилност на студентите и на наставниот кадар;
- Вклучување во меѓународни образовни, научно-истражувачки и стручни проекти и нивна
имплементација на национално ниво;
- Организирање на сопствени советодавни стручни служби;
- Квалитетен пренос на знаења и технологии спрема други корисници, особено на слични
институции и стручни служби;
- Организирање и обезбедување на разни експертизи, препораки, сертификати, лиценци и
контрола во сите области на јавната администрација и финансовото право;
- Поттикнување и учество во донесувањето на важни прописи и закони од областа на
високото образование,правосудството,политиката и јавната администрација;
- Континуирано градење и усовршување на стручниот и професионалниот углед на Правниот
Факултет, а со тоа и на нашиот Универзитет „Гоце Делчев” - Штип.
Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, веб-страница на
институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk)
Евиденција: Додаток на диплома - Прилог 4.1.
-

Стандард 5. Курикулум
Курикулумот на основните академски студии на Правниот факултет е така концептиран да ги
задоволува и исполнува поставените и дефинирани цели и обврски. Структурата на студиската
програма е така дефинирана да содржи:
- универзитетско општообразовни предмети (УО)
- теориско-методолошки предмети (ТМ),
- научно-стручни предмети (НС) и
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- стручно-апликативни (СА).
Првите две години е заедничка задолжителна програма во сите диспензирани места на студирање
организирана по примерот на едена базична насока: Правосудната насока.
Првата и втората година се изучуваат основни и општо образовни предмети од заедничката
студиска програма за сите насоки овен новинрство и односи со јавнноста и во сите диспензирани
места. Овие основни предмети на студентот го оспособуваат за развој и примена на научните и
стручните достигнувања. Во втората и третата година постојат и изборни предмети, со што
студентот ги изразува и покажува своите афинитети и ориентации кон одредени области кој може
да ги избира.
Сите предмети се едносеместрални и носат одреден број на ЕКТС. Редоследот на изведувањето
на предметите е логичен и го следи континуитетот на надградбата од претходно реализираните
предмети.
Во овој курикулум е опишан секој предмет кој содржи назив, тип, цел и очекувани исходи од
предметите. За секој предмет исто така се опишани содржината на предметот, литературата која се
препорачува, методите на изведување на наставата, начинот на изведување и оценување и други
податоци за предметите.
Студиската програма е усогласена со европските стандарди, во поглед на условите за упис,
траењето на студиите, стекнувањето на кредитите, начинот на студирање и стекнувањето на
диплома.
Евиденција: Распоред на предмети - Прилог 5.1.; Книга на предмети (во документацијата на вебстраница на институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk); Прилог 5.2 Одлука за прифаќање на
студиската програма од страна на стручните органи на високообразовната установа;
Прилог 5.3 (во продолжение).
Табела 5.1. Распоред на предметите по семестри и години на студии
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Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар

АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

ЕКТС

ПРВА ГОДИНА
1.

ЗПЈА110

Уставно право

2.

ЗПЈА120

Реторика и право

3.

ЗПЈА130

Вовед во право

4.

ЗПЈА140

Историја на право

5.

ЗПЈА150

Основи на економија

I
I
I
I
I

задолжителе
н
задолжителе
н
задолжителе
н
задолжителе
н
задолжителе
н

Вкупно во прв семестар:
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ЗПЈА210
ЗПЈА220
ЗПЈА230
ЗПЈА240
ЗПЈА250
ФПЈА260

Социологија на правото
Граѓанско право(општ дел)
Римско право
Политички систем
Информатика
Спорт и рекреација*

II
II
II
II
II
II

задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен
факултативен

2

2

1

6

2

2

1

6

2

2

1

6

2

2

1

6

2

2

1

6

10

10

5

30

2
2
2
2
1
0
9

2
2
2
2
1
0
9

1
2
1
1
1
2
8

6
8
6
6
4
30

Вкупно во втор семестар:

Вкупно часови на активна настава за прва година

760

60

*Услов за упис на трет семестар
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Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар

АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
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ЕКТС

ВТОРА ГОДИНА
11.

ЗПЈА310

12.

ЗПЈА320

13.

ЗПЈА330

14.

ЗПЈА340
ЗПЈА350

15.

Меѓународно јавно право
Казнено право
Стварно право
Трудово право
Англиски,руски,француск
и,германски јазик

III

задолжителен

2

2

1

6

III

задолжителен

2

2

2

8

III

задолжителен

2

2

1

6

III

задолжителен

2

2

1

6

III

задолжителен

0

0

4

4

8

8

9

30

Вкупно во трет семестар:
Забелешка:Студентите во трет семестар бираат еден од понудените странски
јазици

18.

ЗПЈА410

19.

ЗПЈА420

20.

ЗПЈА430

22.
23.

ИПЈА440
ИПЈА450

24.

ИПЈА460

Административно право
Регулација на
финансиски пазари и
финансиски институции
Криминологија
Право на друштва
Наследно право
Втор странски јазик

IV

задолжителен

2

2

2

8

IV

задолжителен

2

2

1

6

IV

задолжителен

2

2

2

8

IV
IV

изборен
изборен

2
2

1
1

0
0

4
4

IV

изборен

0

0

4

4

9

9

5

30

Вкупно во четврти семестар:
Вкупно часови на активна настава во втора година:

760

60

Забелешка:Студентите во четвртиот семсетар бираат два од трите изборни предмети
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар

АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

ЕКТС

ТРЕТА ГОДИНА
26.

ЗПЈА510

27.

ЗПЈА520

28.

ЗПЈА530

29.
30

ЗПЈА540
ИПЈА550

31

ИПЈА560

Граѓанско процесно
право
Применета економија
Финансов менаџмент
Трговско право
Филозофија на правото
Вовед во право на ЕУ

V

задолжителен

2

2

1

6

V

задолжителен

2

2

1

6

V

задолжителен

2

2

1

6

V

задолжителен

2

2

1

6

V

изборен

2

1

0

4

V

изборен

2

1

0

4

10

9

5

28

Вкупно во петти семестар:
35.

ЗПЈА610

36.

ЗПЈА620

37.

ЗПЈА630

38.

ЗПЈА640

Финансово право
Казнено процесно право
Проектен манаџмент на
ЕУ фондови
Меѓународни трговски
договори

VI

задолжителен

2

2

1

6

VI

задолжителен

2

2

1

6

VI

задолжителен

2

2

1

6

VI

задолжителен

2

2

1

6

Завршен испит:

0

0

10

8

8

8

14

32

Вкупно во шести семестар:
Вкупно часови на активна настава во трета година:

760

60

Вкупно часови на активна настава во сите три години

2280

180

Забелешка:Студентите во петтиот семестар бираат еден од двата изборни предмети
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КОЧАНИ
ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
МОДУЛ – ФИНАНСОВО ПРАВО

КНИГА НА ПРЕДМЕТИ
Табела 5.2.
Спецификации на предметите
Табела 5.2.а
Спецификации на стручната пракса
Табела 5.2.б
Спецификации на дипломската работа

Кочани, август 2009 г.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
СОДРЖИНА

ЗАЕДНИЧКА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА I, II И III ГОДИНА – ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА
МОДУЛ ФИНАНСОВО ПРАВО

А
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Задолжителни предмети
Уставно право
Реторика и право
Вовед во право
Историја на право
Основи на економија
Социологија на правото
Римско право
Граѓанско право-општ дел

Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Изборни предмети
Англиски јазик
Руски јазик
Германски јазик
Француски јазик
Наследно право
Филозофија на право
Вовед на право во ЕУ
Право на друштвата

Политички систем
Информатика
Меѓународно јавно право
Казнено право
Стварно право
Трудово право
Административно право
Меѓународни
трговски договори
Криминологија
Регулација на финансиски пазари и
финансиски институции
Граѓанско процесно право
Проектен манаџмент на ЕУ фондови
Применета економија
Финансов менаџмент
Финансово право
Казнено процесно право
Трговско право
Завршен испит
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

Студиска програма: Јавна администрација –модул финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

УСТАВНО ПРАВО

Код на предметот: ЗПЈА110
Наставник: проф.д-р Светомир Шкариќ
Соработник: Владимир Арсов, помлад асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање елиминаторски колоквиуми,
успешно завршени вежби.
Цели/компетенции на предметот:
Содржина на предметот:Уставното право како предмет на правните студии ги воведува
студентите во карактерот на уставните норми, во начинот на нивното регулирање и во
вредностите што се предмет на заштита на уставното право. Содржината и разработката
на предметот пошироко ги проучува: изворите на уставното право; потеклото и
развитокот на уставното право како наука и како гранка на правото; поимот за уставот и
развитокот на уставите во светот; темелните вредности на уставниот поредок и
централните институции на Република Македонија: Собранието на РМ; Претседателот на
РМ; Владата на РМ; Уставниот суд на РМ; Републичкиот судски совет; Врховниот суд;
Народниот правобранител и адвокатурата. Покрај наведеново, уставното право како
научна дисциплина ги проучува и истражува и следниве прашања: владеењето на
правото; човековите слободи и права; поделбата на власта; избирачкото право и
изборниот систем; уставното право; локалната самоуправа; меѓународните односи на РМ
и одбраната на РМ.
Предвидени студиски достигнувања Биохемијата како базичен предмет им помага на
студентите да стекнат знаења за структурата и функцијата на биолошките макромолекули
и нивните интеракции и секако примена на овие сознанија во понатамошното нивно
усовршување.
Литература: Уствано право,проф.д-р Светомир Шкариќ
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања, консултации, лабораториски вежби
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
Вежби
Колоквиум
Колоквиум

0-10
0-10
0-20
0-20

91-100
81-90
71-80
61-70

10
9
8
7
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен испит
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација.

6
5

Табела 5.2. Спецификација на предметните програми
Студиска програма:
Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Вовед во правото
Код на предметот:
ЗПЈА130
Наставник: доц.д-р Јован Ананиев
Соработник: м-р Кристина Мишева , пом. Асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, изработка на семинарска работа или есеј ,
полагање колоквиуми и полагање на писмен и усмен дел на предметот по завршување со
предавањата и успешно завршени вежби.
Цели/компетенции на предметот:
Целта на предметот е студентите да се стекнат со основни познавања кои ќе им бидат база во
проучување на правото,предметот е поделен на два дела кои офакаат еден дел ја опфаката
државата , а другот дел за правото и.т.н.
Содржина на предметот:Предметот

претставува теоретска правно-политичка
дисциплини, преку која, студентот ги проучува најважните категории, процеси и
институции кои се однесуваат на државата и правото. Предметот е поделен на
два дела. Првиот дел се однесува на разработка на материјата која се
однесува за државата а вториот дел за правото. Едни од основните теми кои
се разработуваат се: историскиот контекст и филозофските сфаќања за
настанокот на државата; местото на државата во политичкиот систем и
нејзините белези, функции и организација; видовите на политички режими и
облиците на владеење и државно уредување; моделите на демократија,
политичките интереси и легитимитетот;концептот на суверенитет и
супранационализмот; правната држава и човековите права; врската меѓу
правните норми со другите видови општествени норми; суштината на правниот
поредок, норма, акт и однос; субјекти на правото; концептите на законитост и
правичност и видовите на толкување на правото.
Предвидени студиски достигнувања
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

Литература:Вовед во правото од Димитар Бајалџиев
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: предавања, консултации и вежби
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
Поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

РЕТОРИКА И ПРАВО

Код на предметот: ЗПЈА120
Наставник: Проф.д-р Стеван Алексоски,редовен професор
Соработник: м-р Владимир Митревски, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, изработка на семинарска работа или
презентација, полагање колоквиуми посета и активност на предавања,полагање на писмен
и усмен дел на предметот по завршување со предавањата и успешно завршени вежби.
Цели/компетенции на предметот: Целта на предметот е студентите да се стекнат со
основни познавања од реториката кои ќе им бидат база во поврзувањето на реториката со
правните дисциплини.Предметот е поделен на три дела кои ја опфакаат
небербалнта,вербалната и деловната комуникација.

Предметната програма опфаќа содржини кои се
тесно поврзани со казненото и граѓанското процесно право,
административното право, елементите на невербалната, вербалната и
деловна комуникација, кои се значајни за практичната примена на
реториката во судската пракса (форензична реторика). Програмата исто
така ги запознава студентите со основите на реториката, стиловите на
ораторството, основните карактеристики на говорникот и аудиториумот,
елементите на изразниот и култивираниот говор, реторичките видови на
Содржина на предметот:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

јавното говорење (дијалози, монолози), подготовката и реализацијата на
говорот, методите на излагање во усната деловна комуникација, основните
техники на поставување на прашања и давање на одговори, основните
форми на усната комуникација (консултација, деловен состанок, разговор,
седница, конференција, симпозиум и конгрес, со основните видови на усна
деловна комуникација (професионален разговор, говор, пригоден говор,
дебатна дискусија), како и со реторичките вештини во функција на полесно
совладување на разни конфликти во судската пракса и административните
оперативни работи, како и со реторичките пристапи на аргументирањето
при усната деловна комуникација.Правните процеси и судовите се извори
на информации и инспирација за новинарски стории.Овде постои конфликт,
очекувања, а постојат и две страни:онаа која добива и онаа која губи.Во
текот на наставата ќе има дискусии за судски случаи и за тоа како во пракса
се применуваат реторичките видови на говорење.
Предвидени студиски достигнувања: се стекнуваа знаење и се стекнуваат јазични
и комуникациски компентенции и вештини кои се преносливи вештини –но не се
поврзани само со еден предмет од студиската програма.
Литература: Алексоски Стеван: Реторика и право.Штип,2009
Алексоски Стеван Деловна комуникација,Диги принт,2009 година.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на
настава:натпревар по ораторство
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања
0-10
91-100
10
вежби
0-10
81-90
9
колоквиум
0-20
71-80
8
колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување: Нумерички оценки во согласност со
Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација
Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ОСНОВИ

НА ЕКОНОМИЈА

Код на предметот: ЗПЈА150
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Наставник: доц.д-р Љупчо Блажевски
Соработник: м-р Илија Груевски, пом. асистент
Статус на предметот: задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
Стекнување на основни знаења од областа на економијата,запознавање со инфлацијата, за
ниските стапки на економски раст и за постоење на сиромаштија во земјите во развој. Преку
научна експликација на научната содржина се прави обид низ еден сублимиран приказ да се
навлезе во основните теоретски сознанија за економијата имајќи го предвид фактот дека овој
предмет е наменет за изучување на студентите од Правниот факултет.
Содржина на предметот:

Успешното совладување на наставната програма по овој предмет е
претпоставка да се разбере што е пазарна економија и да се сватат
законитостите на нејзиното функционирање, а воедно да се разберат
причините за економската нестабилност.Изучувајќи го овој предмет ќе се дојде
до интересни сознанија за причините за небработеноста, за инфлацијата, за
ниските стапки на економски раст и за постоење на сиромаштија во земјите во
развој.Многу млади луѓе ќе сакаат да разберат зашто поранешните
социјалистички земји го напуштиле сопствениот економски и политички систем
и се определиле за пазарна економија.Преку научна експликација на научната
содржина се прави обид низ еден сублимиран приказ да се навлезе во
основните теоретски сознанија за економијата имајќи го предвид фактот дека
овој предмет е наменет за изучување на студентите од Правниот
факултет.Преку наставната содржина си има за цел да им се олесни на
студентите совладувањето на оваа комплексна материја, а при тоа да се се
изземат есенцијалните економски феномени и појави, со едноставна
мотивација, студентите со ограничен напор да ги осознаат економските
феномени кои се во центарот на интересирањето како од теоретски, така и од
практичен аспект.Во целост опфатената материја има за крајна цел да ги
оспособиме студентите да комуницираат со јазикот на современата економија.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Студентот/студентката: Се оспособува да ги применува стекнатите знаења областа на
Зоологијата и настанувањето и развојот на животнинскиот свет.
Литература:Литература: д-р Таки Фити: Основи на микроекономија и основи на

макроекономија
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

10
9
8
7
6
5

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ИСТОРИЈА

НА ПРАВО

Код на предметот: ЗПЈА140
Наставник: Проф. д-р Владо Поповски
Соработник: м-р Олга Гуркова, пом. асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Содржина на предметот: Стар век
Вавилонското право
Атинското право
Среден век
Византиското право
Германското право
Словенското право
Шеријатското право
Правото во леберализмот
Правото во империјализмот
Македонија
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
1.

Правото во Македонија под власта на Византија : а) од VI – VIII век
б) од VIII – IX век

2. Самуиловото царство ( 976-1018 година)
3. Правото во Македонија за време на Османската Империја
4. Државно правните концепти на македонското движење во XIX и XX век
-

Нормативните акти на Кресенското востание

-

Нормативните акти за државното уредување на Македонската лига

-

Државно правните концепти на ТМОРО и Крушевската Република и државноправните концепти на ВМРО помеѓу двете Светски

војни

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература
Општа правна историја од проф. Д-р Сима Аврамовиќ, Белград, 1999 година; Општа
историја на државата и правото , (делот за Либерализам и Империјализам) од Проф. др Љубица Кандиќ и Алберт Вајс од 1971 година, и Историја на државите и правото на
Југословенските народи ( делот за Македонија) од проф. Д-р Александар Христов и
проф. Д-р Никола Сотировски од 1980 година.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

18

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ПОЛИТИЧКИ

СИСТЕМ

Код на предметот: ЗПЈА240
Наставник: проф.д-р Светомир Шкариќ,доц.д-р Јован Ананиев
Соработник :пом.асс Ана Никодиновска
Пом.асс.Владимир Арсов
Статус на предметот: Заедничка задолжителна настава
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
-Запознавање на студентите со либерализмот, либералната држава и демократија со посебен
акцент на либералниот концепт на државата и општеството во РМ,либералните вредности
,цивилното општество, локалната самоуправа,политичките партии,политичката култура и
јавното мислење. демократијата,принципите врз основа на кои се остварува демократијата , ја
изучува совреманата демократија со посебана нагласка на демократските процеси и односи во
РМ.
-Примена на стекнатите знаења во останатите правни дисциплини поврзани со политичкиот
систем.
Содржина на предметот:

Оваа научна дисциплина ги опфака прашањата околу називот и потеклото на
политиката и политичката власт, легалитетот,легитимитетот,концептот на
правната држава и власта како предмет на проучување на политичкиот систем.
Изучување на демократијата,принципите врз основа на кои се остварува
демократијата , ја изучува совреманата демократија со посебана нагласка на
демократските процеси и односи во РМ.
Во рамките на овој предмет се изучуваат и либерализмот, либералната држава
и демократија со посебен акцент на либералниот концепт на државата и
општеството во РМ,либералните вредности ,цивилното општество, локалната
самоуправа,политичките партии,политичката култура и јавното мислење.
ВАНКОВСКА, Билјана: Политички систем, БОМАТ ГРАФИКС, Скопје, 2007
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2*15=30
Вежби:2*15=30
Методи на наставата:
Предавања со визуелна електронска презентација и демонстрација, фронтални и интерактивни
предавања, семинарска работа, вежби по ораторство,практична работа во групи( припремање,
организирање и учество во натпревари по ораторсто на локално и републичко ниво)
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
Поени
од - до
критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација еднаш годишно.

10
9
8
7
6
5

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: РИМСКО

ПРАВО

Код на предметот: ЗПЈА230
Наставник: проф.д-р Осман Кадриу
Соработник: Марија Радевска , пом. асистент
Статус на предметот: задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно завршени
вежби
Цели/компетенции на предметот:
Цел на предметот. Студентите да се запознаат со историјата на римската држава и изворите на
римското право. Преку Римското право студентите ја проучуваат целокупната материја која ги опфака
jus publicum (јавно право, односно правните правила кои се однесувале на правната положба на
римската држава

20

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Содржина на предметот:

Римското право е темел на современата правна наука и правните системи. Во
рамките на овој предмет се разгледуваат воведните прашања за историјата на
римската држава и изворите на римското право. Римското право ја проучува
целокупната материја која ги опфака jus publicum (јавно право, односно правните
правила кои се однесувале на правната положба на римската држава) и jus privatum
(правните правила што ги регулирале односите во кои стапувале физичките и
правните лица). Во рамките на jus privatum, согласно Гајевата трипартитна
систематизација детално се изучуваат институтите на: jus quod ad personas pertinet (
статусното и семејното право), jus quod ad res pertinet (стварното, облигационото и
наследното право) и jus quod ad actiones pertinet (римската граѓанска судска постапка).

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.

Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Присуство на предавања, вежби, самостојно изработена и позитивно оценета
семинарска работа се услов за полагање на колоквиум и испит.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања
0-10
вежби
0-10
колоквиум
0-20
колоквиум
0-20
семинарска/есеј/проект
0-10 70%
Завршен
30
30%
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:Социологија на правото
Код на предметот: ЗПЈА210
Наставник: д-р Јован Ананиев, доцент

21

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Соработник:м-р Страшко Стојановски, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно завршени
вежби
Цели/компетенции на предметот: Цел

на предметот е студентите да се здобијат со теоретски и
практички знаења за делот на правото што е поврзан со социологијата.
Содржина на предметот: Предметот има интердисциплинарен приод во третирањето на
појавите и процесите кои се обработуваат. Социологијата на правото ги разработува
основните социолошки категории; различните социолошки теории за функцијата на
правото во општеството; правниот поредок како дел на општествениот поредок;
општествената втемеленост на правната норма; општествените функции на правото;
правото и посебните облици на општествена свест; модели на артикулација на
интересите во општеството; моделите на (не)лојалност кон државата и правниот
поредок и нивната феноменологија; граѓанска (не)партиципација, легитимност и
легалност; ентрите на општествената моќ и креирањето на правото; различностите
на европското општество наспроти унифицираноста на европското право како и
изучување на методите, пристапие и техниките во изучувањето на некои
општествени феномени кои се во директна релација со државата и правото
Литература:Лазар Китаниоски и Томислав Чокревски,Социологија на право

Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
критериум
оценка
Предавања
0-10
Вежби
0-10
Колоквиум
0-20
Колоквиум
0-20
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
Завршен
30
30%
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

ИНФОРМАТИКА

Код на предметот: ЗПЈА250
Наставник: д-р Владо Гичев , редовен професор
Соработник: Сашко Димитров , пом. асистент
Емилија Ристова,пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 4
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно завршени
вежби
Цели/компетенции на предметот:
Предметот има за цел да ги запознае студентите со основните познавања од информатиката и да

ги воведат во новите информациските технологии (ИТ ).
Содржина на предметот: Предметната програма опфаќа содржини кои се надоградба
на основните познавања од информатиката. Вовед во новите информациските
технологии
(ИТ).
Истражување,
собирање,
обработување,организирање,
структурирање, зачувување, пребарување, пренесување, и заштита на
информациите. Креирање на електронски документи. Користење на интернет.
Пристап до бази на податоци. Предности и недостатоци на ИТ во политиката. Нови
трендови во користење на ИТ во политичкиот процес.Преку оваа предметна
програма студентите ќе се оспособат да ги следат промените во сферата на
информатичките технологии, користење на интернет, пристап до бази на податоци,
изработка на електронски документи.

Литература: По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2х15=30
Вежби: 1х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата:
Наставата се изведува со употреба на современа техника (компјутери, видео-бим).
- Теорискиот дел на наставата се изведува во факултетските предавални. Сите предавања се
компјутерски обработени и презентирани.
- Практичниот дел на наставата се изведува во факултетските лаботатории.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од - до
критериум
оценка
предавања
0-10
91-100
10
вежби
0-10
81-90
9
колоквиум
0-20
71-80
8
колоквиум
0-20
61-70
7
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација.

6
5

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии

Назив на предметот:Граѓанско право-општ дел
Код на предметот: ЗПЈА220
Наставник: Проф. д-р Ристе Ристески
Соработник: Горан Нациќ, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
Стекнување на студентите со правните факти како извори на имотното право,со толкувањето
на нормите , класификација на нормите, имотно правен однос субјективитетот во имотното
право (физичките и правните лица), правните факти како извори за настанување на имотните
дозволени и недозволени дејаниа), кршењето на правата (злоупотреба, колизија и
застареност), застапништво и други.
Содржина на предметот:

Општиот дел на граѓанското право е дел од граѓанското (имотното) право кое
како гранка на правниот систем ги уредува имотно-правните односи. Тоа се
оние односи (настаните и човековите дејствија односи кои согласно
пандектниот систем настануваат по повод власта на стварите, размената и
наследувањето.Во рамките на предметот Општ дел на граѓанско право се
изучуваат повеќе тематски прашања: извори, толкување, класификација на
норми, имотно правен однос (претпоставки и содржина за настанување),
субјективитетот во имотното право (физичките и правните лица), правните
факти како извори за настанување на имотните дозволени и недозволени
активности), кршењето на правата (злоупотреба, колизија и застареност),
застапништво и други.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Студентот/студентката:
Се оспособува да ги применува стекнатите знаења од областа на граѓанското право.
Литература: Општ дел граѓанско право-проф.д-р Арсен Групче
.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, Изработка на
семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО

Код на предметот: ЗПЈА310
Наставник: проф.д-р Владимир Ортаковски
Соработник: м-р Ана Никодиновска, помлад асисистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
Стекнување знаење за субјектите на меѓународното право, основните принципи со кои се
уредени меѓународните односи (суверена еднаквост на државите; имунитети и други
ограничувања на суверенитетот; не-мешање во внатрешните работи на државите; забрана за
употреба на сила; обврската за мирно решавање на споровите; почитување на човековите
права; самоопределување на народите); процесот на создавање на меѓународното право,
преку третирање на изворите на меѓународното право и толкувањето на ова
право;имплементацијата на меѓународното
Содржина на предметот:
Предметот се бави со објаснување на меѓусебно поврзаните категории на меѓународната заедница,
меѓународниот поредок и меѓународното право, со цел да се лоцира местото и улогата на последното во
поширокиот контекст, како и со определување на правната природа и опфатот на меѓународното право.
Понатаму, се изучуваат субјектите на меѓународното право, основните принципи со кои се уредени
меѓународните односи (суверена еднаквост на државите; имунитети и други ограничувања на
суверенитетот; не-мешање во внатрешните работи на државите; забрана за употреба на сила; обврската
за мирно решавање на споровите; почитување на човековите права; самоопределување на народите);
процесот на создавање на меѓународното право, преку третирање на изворите на меѓународното право и
толкувањето на ова право;имплементацијата на меѓународното право. Со завршувањето на овој предмет,
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
се очекува студентот да биде оспособен да ја познава суштината и опсегот на меѓународното јавно право,
да ги толкува и применува овие норми, да има увид во основните вредности, институции и постапки врз
кои што се темели меѓународното право, што би му овозможило понатамошно продлабочено изучување
на посебните меѓународно-правни дисциплини.

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
ФРЧКОСКИ, Љ.Д., ТУПУКОВСКИ, В., ОРТАКОВСК:И

Меѓународно јавно право, Табернакул,

Скопје, 1995.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Казнено право
Код на предметот: ЗПЈА320
Наставник: доц.д-р Лазар Нанев
Соработник: м-р Олга Гуркова, помлад асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов: : Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
1.

Предметпт ги впведува студентите вп Основни начела на казненото право

2.

Казнениот законик и неговото важење,со поим на кривично дело, кривичните дела против
животот и телото
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓаните
Кривични дела против изборите и гласањето

3. Содржина на предметот: Поим и функција на Казненото право
4. Развиток на казненото право и казненоправната наука
-

Развиток на македонското казнено право

5. Основни начела на казненото право
6. Казнениот законик и неговото важење
7. Поим на кривично дело
8. Дејствие
9. Законското битие на кривичното дело
10. Противправност
11. Вина
12. Стадиуми на извршување на кривичното дело
13. Стек и продолжено кривично дело
14. Казна
15. Систем на казнено правни санкции
16. Судско одмерување на казната
17. Алтернативни мерки
18. Мерки на безбедност
19. Конфискација на имот и имотна корист и одземање на предмети
20. Правни последици на осудата, рехабилитација и бришење на осуда
21. Застареност, амнестија и помилување
22. Казненоправен третман на малолетни деликвенти
23. ПОСЕБЕН ДЕЛ
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
24. Кривични дела против животот и телото
Кривични дела против слободите и правата на човекот и граѓаните
Кривични дела против изборите и гласањето
1. Кривични дела против работните односи
2. Кривични дела против честа и угледот
3. Кривични дела против половата слобода и морал
4. Кривични дела против бракот, семејството и младината
5. Кривични дела против здравјето на лугето
6. Кривични дела против животната средина
7. Кривични дела против имотот
8. Кривични дела против спомениците на културата
9. Кривични дела против јавните финасии, платниот промет и стопанството
10. Кривични дела против општата сигурност на имотот и лугето
11. Кривични дела против безбедноста во јавниот сообраќај
12. Кривични дела против државата
13. Кривични дела против вооружените сили
14. Кривични дела против службената должност
15. Кривични дела против правосудството
16. Кривични дела против правниот сообракај
17. Кривични дела против јавниот ред
18. Кривични дела против човечноста и мегународното право
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:Камбовски,

Владо Казнено право - општ дел, Скопје 2006 година и
Авторизирана предавања по казнено прво - посебен дел, од Доцент д-р Тодор
Витларов.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа. Теренска настава, практична обука во текот
на вегетативниот период, поставување на мамци, пратење на динамиката на
популацијата, прагови на штетност и презимање на мерки за сузбивање.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот

10
9
8
7
6
5
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Основни академски студии, прво ниво
Назив на предметот: Стварно право
Код на предметот: ЗПЈА330
Наставник: доц.д-р Војо Беловски.
Соработник Горан Нациќ
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно завршени
вежби
Цели/компетенции на предметот:
Целта на предметот е да ги запознае студентите со централниот институт на стварното правосопственоста,како и со останатите стварни права-службеноста,залогот,реалниот товар и со судската
заштита на стварните права.
Содржина на предметот:

Стварното право е „статиката” на граѓанското право. Тоа е систем од правни норми кои
за предмет на проучување ги имаат позитивните стварноправни прописи. Објект на
стварното право претставува власта која се јавува по повод поседувањето на
стварите. Централен институт на стварното право е сопственоста, која титуларот на
стварта го овластува да ја користи, управува, располага. Покрај сопственоста во
рамките на оваа правна дисциплина се изучуваат и останатите стварни права во
рамките на кои влегуваат службеностите, залогот, реалниот товар, правото на
долгорочен закуп на градежно земјиште и останати стварни права кои задолжително
мораат да бидат законски определени. Сопственоста над стварта е услов за пуштање
во промет на истата таа ствар. Без „статиката” на стварното право невозможна е
динамиката на облигациното право, како систем од норми кои непосредно се
надоградуваат над стварноправните
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи вештини
- не се поврзани само со еден предмет.
Литература:авторизирани предавања од предметниот наставник( по избор на предметниот
наставник)
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2х15=30
Вежби:
2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата:
Предавања, вежби, консултации, семинарски, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.
Методи на оценување и скали за оценување:
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(максимален број на бодови 100)
бодови
предавања
вежби
колоквиум
колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен испит

од - до

критериум

оценка

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5

70%
30%

Методи на евалуација на квалитетот: Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма:
Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Код на предметот:
ЗПЈА410
Наставник: Доц. д-р Војо Беловски
Соработник:м-р Андон Мајхошев
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
Запознавање на студентите со теоретските основи на административното право , со
организацијата на државната управа, дејноста на органите на државната и локалната

управа, нивните надлежности и одговорноста што тие ја имаат пред своите корисници
и пред другите државни органи и институции.
Содржина на предметот:

Предмет на изучување се принципите на организација, работа и делокруг на
административните органи, основните дејности што ја сочинуваат управната
функција, актите на административните органи и односот помеѓу граѓаните и
администрацијата. Изучувањето на предметот административно право ќе го
оспособи студентот за критичка анализа на работењето на органите на
државната и локалната управа, за нивните надлежности, за одговорноста што
тие ја имаат пред своите корисници и пред другите државни органи и
институции.
.

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Литература:авторизирани прадавања по избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30 Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација
Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
од – до
критериум
бодови
предавања
вежби
колоквиум
колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен испит

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

Оценка
10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Трудово право
Код на предметот: ЗПЈА340
Наставник: доц.д-р Војо Беловски
Соработник: м-р Андон Мајхошев, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно
завршени вежби
Цели/компетенции на предметот:
Предметот ги запознава студентите со сите институции од областа на работните односи
предвидени со Законот за работни односи
Содржина на предметот:

Со овој предмет се опфаќаат сите институции од областа на работните односи
предвидени со Законот за работни односи. Тука пред се се мисли на
засновањето на работниот однос, правата од работниот однос, престанокот од
работниот однос, заштитата на правата од работниот однос, како и
одговорноста на работниците од заснованиот работен однос. Покрај тоа, оваа
дисциплина ги проучува невработеноста, системот на надзор и заштита на
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правата од работниот однос и социјалното осигурување.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература: авторизирани прадавања по избор на предметниот наставник

1. Закон за работни односи (Сл.Весник бр.62/05)
2. Закон за ПИОМ на РМ
3. Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност

Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација, а практичната работа со
изведување теренски вежби.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
Вежби
Колоквиум
Колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Право на друштва
Код на предметот: ИПЈА440
Наставник: доц.д-р Љупчо Блажевски
Соработник: м-р Борка Тушевска ,пом.асистент
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов: : Запишана прва година на студиите, полагање колоквиуми, посета на предавања и успешно завршени
вежби
Цели/компетенции на предметот:Предметот ги воведува студентите во изучувањето на основните
институти како што се трговец, трговец поединец и трговските друштва, формирање на трговските друштва.
застапување на друштвата; трговски полномошник и трговски патник; деловна тајна; трговски регистар и
постапка за упис; трговски книги, годишни сметки и финансиски извештаи и статусни пром,ени на трговските
друштва.
Содржина на предметот:
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Изучување на основните институти како што се трговец, трговец поединец и
трговските друштва, формирање на трговските друштва (фирма, предмет на
работење, седиште); регулирање на трговецот во различни правни систем; поим и
белези на трговецот; правна суштина на трговецот; видови трговци; форми на
трговски друштва; јавно трговско друштво, командитно друштво; друштво со
ограничена одговорност; акционерско друштво; акции; акти на трговските друштва;
командитно друштво на акции; делови на друштвото; тајно друштво; престанок на
трговските друштва; учество во други трговски друштва (поврзани друштва);
преобразба на друштво од една во друга форма на друштво; трговските друштва
што западнале во тешкотии; стопанска интересна заедница; застапување на
друштвата; прокура; трговски полномошник и трговски патник; деловна тајна;
трговски регистар и постапка за упис; трговски книги, годишни сметки и финансиски
извештаи; финансиски резултат и распоредување на добивката; форми на
поврзување и организирање на трговците; форми на поврзување на трговците и
концетрација на капиталот; статусни промени - присоединување, спојување и
поделба на друштвата; учество на вработените во управувањето со друштвата;
претпријатија во државна и јавна сопственост; правна положба на странските
претпријатија и странските вложувања; подружници и претставништва на странски
лица; подружници и претставништва на странски друштва; големи зделки и поврзани
друштва; ништовност и побивање на одлуката на собир на содружници, на собрание
или на орган на управување и надзор и сл..
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа. Теренска настава, практична обука во текот на
вегетативниот период, прагови на штетност и презимање на мерки за сузбивање.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10 70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен или усмен испит (30% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата т.е. теоретскиот дел на предметот, кој ќе се
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изведува писмено со тестирања од предметната содржина преку колоквиуми.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Англиски,руски,германски,француски јазик(вор странски јазик
Код на предметот: ИПЈА350
Наставник: виш лектор(доцент)м-р Снежана Кирова
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов:нема
Цели/компетенции на предметот: предмет опфаќа стекнување знаења и надоградувања на
веќе стекнатите знаења и странски изрази посебно од областа на правните термини и
имплементирање на истите во изготвување и читање литература на еден од светските јазици
(англиски,руски,германски,француски јазик)
.
Содржина на предметот: предмет опфаќа стекнување знаења и надоградувања на

веќе стекнатите знаења посебно од областа на еден странските јазици
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
. По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања
вежби
колоквиум
колоквиум
семинарска/есеј/проект

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10

70%

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60

10
9
8
7
6
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Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Студии од прв циклус
Назив на предметот: Регулација на финансиски пазари и финансиски институции
Код на предметот: ЗПЈА420
Наставник: доц.д-р Крсте Шајновски
Соработник: м-р Илија Глигоровски, пом.асистен
Статус на предметот: задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Студентите треба да имаат запишано прва година на студиската програма
Цели/компетенции на предметот:
Примарната цел на теоретската настава по овој предмет е образување на студентите за
стекнување на теоретски и апликативни знаења и вештини од областа на регулацијата на
финансиски пазари и финансиски институции,пазарот на пари, пазарот на капитал и
девизните пазари воопшто,
Содржина на предметот:
Финасиите се неопходна историска појава која се развива на одреден степен на развојот на
општеството. Следејќи го човековиот развојот, а со цел олеснување на размената во едно
стопанство неминовно создава потреба од организирање на посебни пазари - финасиски
пазари кои се состојат различни финансиски институции. Општествено - економската
динамика во современите системи неопходно дикитира следење и правно регулирање на
финасиските институции и учесниците кои се јавуваат во истите. Пазарот на пари, пазарот на
капитал и девизните пазари воопшто, создаваат погодно тло за развој на многубројни и
разнообразни учесници ( финансиски институции) на пазарите чие основање, начин на
фукционирање и престанок е регулиран различно во зависност од правните системи (
континетален правен систем или common law). Стабилен правен систем поттикнува и создава
можноста за развој на здрава економија и сигурен финансиски систем. Големите портфолиа
со кои располага банкарскиот систем и останатите институционални инвеститори во одредено
општество создава обврска од следење и контрола на истите ,преку донесување и
созадавање правна рамка која ќе обезбедува слободен проток на стоките и услигите на
пазарот, но сепак нема да ја загрози стабилноста на одредена држава туку напротив ќе го
поттикне екомонскиот развој.

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.

употреба,

feedback,

Литература:проф.д-р Панче Јованоски,Финансиски пазар и финансиски институцуции
И друга литература по избор на предметниот наставник
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Број на часови на активна настава: 45
Предавања: 2х15=30
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата:
Наставата се изведува преку предавања, интерактивна настава сo дискусија; Активно
вклучување на студентите во предавањата со презентација на семинарска работа; Практична
настава на часовите предвидени за вежби; Теренска настава; Самостојна или работа во групи
за изработка на семинарска работа; Индивидуална работа за подготовка на студентите за
тестовите за континуираната проверка на знаењето (колоквиѕми) на студентите и завршниот
испит.
Методи на оценување и скали за оценување: Придружна евалуација на студентите и
самоевалуација
(максимален број на бодови 100)
од - до
критериум
оценка
Бодови
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен испит
30
30%
под 50
5
Студентите се оценуваат преку редовноста и активноста на предавањата и вежбите, преку
два колоквиуми во вид на тест според теркот на универзитетот текот на семестарот и завршен
усмен испит во предвидените испитни рокови.

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Студии од прв циклус
Назив на предметот: Наследно право
Код на предметот: ИПЈА450
Наставник: проф.д-р Гале Галев
Соработник: Горан Нациќ, пом.асистент
Статус на предметот: изборен
ЕКТС: 4
Услов: Студентите треба да имаат запишано втора година на студиската програма
Цели/компетенции на предметот:
Примарната цел на теоретската настава по овој предмет е запознавањена студентите со основните
услови за настанување на наследно-правниот однос;
• универзална и сингуларна сукцесија;
• системи на наследување(парентеларно-линеарен систем и парентеларно-градуелен систем;
• законско наследување тестаментално наследување
Содржина на предметот:

Наследното право, во својот предмет на изучување ги опфаќа:
• основните услови за настанување на наследно-правниот однос;
• универзална и сингуларна сукцесија;
• системи на наследување(парентеларно-линеарен систем и парентеларно-градуелен
систем;
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• законско наследување т.е наследувањето врз основа на закон (наследните редови,
нужно законско наследување, нужен дел и нужните наследници);
• тестаментално наследување т.е наследување врз основа на тестамент(форми на
тестамент, содржина, чување, отповикување и отповикување, толкување и ништовност
на тестаментот);
• наследноправни договори (договор за отстапување и распределба на имот за време на
живот, договор за доживотна издршка и спогодба за откажување од неотворено
наследство).
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
- Треба да биде способен/а да го примени знаењето во пракса.
Литература:Облигационо право(втор дел) проф.д-р Гале Галев
Број на часови на активна настава: 75
Предавања: 2х15=30
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава: 0
Методи на наставата:
Наставата се изведува преку предавања, интерактивна настава сo дискусија; Активно
вклучување на студентите во предавањата со презентација на семинарска работа; Практична
настава на часовите предвидени за вежби; Индивидуална работа за подготовка на студентите
за тестовите за континуираната проверка на знаењето (колоквиѕми) на студентите и завршниот
испит.
Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
од - до
критериум
оценка
Бодови
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен испит
30
30%
под 50
5
Студентите се оценуваат преку редовноста и активноста на предавањата и вежбите, преку два
колоквиуми во вид на тест според теркот на универзитетот текот на семестарот и завршен
усмен испит во предвидените испитни рокови.
Методи на евалуација на квалитетот: Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Криминологија
Код на предметот ЗПЈА430
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Наставник: проф.д-р Стеван Алексоски
Соработник: м-р Владимир Митревски, пом.асистент
М-р Олга Гуркова, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов: Студентите треба да имаат запишано втора година на студиската програма
Цели/компетенции на предметот:
Наставната единица придонесува пред сé кон стекнување на знаења од областа на
криминалната феноменологија односно феноменолошките карактеристики (појавните облици
на различни аспекти на вршење на казнените дела) со факторите на криминалитетот како
масовна општествена појава и криминалното однесување како поединечна појава односно
криминалната етиологија и криминалната методологија, со цел негово објаснивање,
превенирање и сузбивање.
.
Содржина
на
предметот:
Криминологијата ги проучува криминалната

феноменологија односно феноменолошките карактеристики (појавните облици
на различни аспекти на вршење на казнените дела)ги изучува факторите на
криминалитетот како масовна општествена појава и криминалното однесување
како поединечна појава односно криминалната етиологија и криминалната
методологија, со цел негово објаснивање, превенирање и сузбивање. Таа е
мултидисциплинарна наука. Предметот на современата Криминологија ги
проучува појавните облици на криминалниот феномен, неговата специфична
условеност и виктимологија.
Предвидени студиски достигнувања:
По реализација на предвидената содржина на предметот, студентот треба да биде оспособен
да:ги препознава разните обллици на криминални дела и факторите кои допринеле за појава
на истите,да ги применува методите и техниките за откривање и сузбивање на
криминалитетот.
Основна литература:
Криминологија-Стеван Алексоски,2009 год.Штип
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2х15=30
Вежби:
2х15=30
Други форми на настава:1
Методи на наставата: power point – презентација, web-анимација, web-презентација,
интерактивни предавања, семинарска работа, практична работа (самостојно и во групи) со
користење на микроскопи, лупи и теренска настава.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
Вежби
0-10
Колоквиум
0-20
Колоквиум
0-20
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
Завршен
30
30%
Методи на оценување и скали за оценување:

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5
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Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Филозофија на правото
Код на предметот: ИПЈА560
Наставник: проф. д-р Стеван Алексоски
Соработник: м-р Страшко Стојановски, пом. асистент
Статус на предметот: изборен
ЕКТС: 4
Услов: Студентите треба да имаат запишано втора година на студиската програма
Цели/компетенции на предметот:
Наставната содржина на предметот е прилагодена така што ќе ги запознае студентите со
Филозофијата на правото што опфаќа преиспитување на некои основни концепти и категори на
јавното и приватното право од правнофилозофски аспект (правна држава и владеење на правото,
слободите и правата на човекот и граѓанинот, вината и казната, особено смртната казна,
сопственоста, договорот и бракот).
Содржина на предметот:

Содржина: што, како и зошто (односно што претставува филозофијата на правото и зошто
таа е не само интелектуално туку и практично релевантна). Односот на правото и
принудата, слободата, моралот, обичајот и другите општествени норми; преглед на
глобалните пристапи во проучувањето на правото (позитивистичко-формалистички,
социолошко-фактицистички, природноправниот и интегралниот); различните сфаќања за
суштината, структурата и функцијата на правото, (групирани во три категории предмодерни, модерни и постмодерни). Правната аксиологија (вредностите кои правото ги,
односно треба, да ги остварува -мир и поредок, правда, слобода, еднаквост, општо добро,
сигурност и се прави анализа колку позитивното право на Република Македонија реално ги
остварува таквите вредности); методите на проучување, создавање и толкување (примена)
на правото и на правниот јазик како основен инструмент на создавање и запознавање со
правото. Посебниот дел на Филозофијата на правото опфаќа преиспитување на некои
основни концепти и категори на јавното и приватното право од правнофилозофски аспект
(правна држава и владеење на правото, слободите и правата на човекот и граѓанинот,
вината и казната, особено смртната казна, сопственоста, договорот и бракот).
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback

Литература:Лукиќ.Филозофија права
И други книги од областа на Филозофијата на правото по избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања. Изработка на семинарски работи. Разгледување и студија
на случаи од праксата. Индивидуални и тимски разбирања. Tимска работа заклучно со
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тимскиот настап. Работилници. Mетоди на групни дискусии
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум

оценка

Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-финален усмен или писмен испит (30% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата т.е. теоретскиот дел на предметот, кој ќе се
изведува писмено со тестирања од предметната содржина
Активно учество и проверка на знаењата од вежбите и предавањата.
Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат самоевалуација.

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Граѓанско процесно право
Код на предметот: ЗПЈА610
Наставник: проф. д-р Ристе Ристески
Соработник: м-р Борка Тушевска, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Студентите треба да имаат положено граѓанско право-општ дел
Цели/компетенции на предметот:
Ги запознава студентите со основните начела на парничната постапка, парнични субјекти (суд,
странки, трети лица), парнични дејствија, докази и докажување, тек на парничната постапка,
постапка пред првостепениот суд и донесување на пресуда, редовни и вонредни правни лекови,
постапка по истите, и посебни парнични постапки
Содржина на предметот:

Ги опфаќа основните начела на парничната постапка, парнични субјекти
(суд, странки, трети лица), парнични дејствија, докази и докажување, тек на
парничната постапка, постапка пред првостепениот суд и донесување на
пресуда, редовни и вонредни правни лекови, постапка по истите, и посебни
парнични постапки. Граѓанското процесно право ги опфаќа правните норми со кои
се регулира остварувањето на судска заштита на правата кои произлегуваат од
одредени гараѓанско правни односи. Граѓанското процесно право содржи норми
за организацијата на судовите кои пружат заштита на подрачјето на граѓанско
правните односи, како и на другите органи и служби кои учествуваат во
постапката по граѓанските предмети и норми со кои се регулираат
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претпоставките за преземање на процесни активности, се определуваат нивните
правни последици како и односите кои при нивното преземање се создаваат меѓу
процесните субјекти (функционално гараѓанско процесно право). Објаснувањето
на поимите и институциите на гараѓанската судска постепка и нивното
поврзување во систематска целина е предмет на науката за гараѓанското
процесно право.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback
;
Литература
На предлог на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: : 2х15=30
Вежби: 1х15=30 Други форми на настава:нема
Методи на наставата: Предавања. Изработка на семинарски работи. Индивидуални и
тимски разбирања. Tимска работа заклучно со тимскиот настап. Работилници. Mетоди на
групни дискусии
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат самоевалуација.

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Финансов менаџмент
Код на предметот: ЗПЈА530
Наставник: проф.д-р Ристо Фотов

Соработник:, пом.асистент м-р Зоран Голубовски
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
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Услов: Студентите треба да имаат запишано втора година на студиската програма
Цели/компетенции на предметот:
Запознавање на студе По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:

се воведат студентите во содржината на финансискиот менаџмент и во користењето на
финансиските извештаи при управувањето на фирмата,да се привлече вниманието на студентите
кон трите базични типа прашања на подрачјето на финансирањето: капиталното буџетирање,
структурата на капиталот и управувањето на обртниот (работниот) капитал на фирмата, како и да
се посвети на внимание на планирањето на долгорочните вложувања и изворите на нивното
финансирање - емисија и вреднување на обврзниците и акциите, да се дадат продлабочени знаења
за трошоците на капиталот, финансискиот левериџ, дивидендата и дивидендната политика. да се
оспособат студентите за проблематиката на краткорочното финансирање и управување на
работењето (управување со готовината и ликвидноста на фирмата, управување со кредитите и
залихите) да се здобијат студентите со практични знаења за користењето на лизингот како извор
за финансирање, како и со некои теоретски знаења за опциите, варантите и фјучерсите, како
мерки за осигурување на трансакциите од ризици,да се воведат студентите во управувањето со
финансиското портфолио на фирмата како објект во кој е концентриран дел од капиталот на
фирмата.

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback

Литература1. Спасов, Синиша и Сашо Арсов: Финансиски менаџмент, (Универзитетски

учебник), Економски факултет, Скопје, (2004)
избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања. Изработка на семинарски работи. Разгледување и
студија на случаи од праксата. Индивидуални и тимски разбирања. Tимска работа
заклучно со тимскиот настап. Работилници. Mетоди на групни дискусии
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
И друга литература по

Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат самоевалуација.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Финансово право
Код на предметот: ЗПЈА510
Наставник: Проф. д-р Љупчо Блажевски
Соработник: м-р Мишева Кристина, пом. асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов: нема
Цели/компетенции на предметот:
Предметот има за цел да им претстави на студентите финансиско правните односи и
комплексот норми со коишто се регулира финансиската дејност на државата и другите јавно
правни колективитети. Анализата на финансирањето на државните и јавните (колективните), се
потпира врз основните постулати на теоријата на јавните финансии чии стожерни институции се
јавните приходи и јавните расходи, пришто централно место имаат: фискалните приходи,
(даноци, такси, царини, акцизи), буџет и јавен заем.
Содржина на предметот: Финансовото

право е научна дисциплина чиј предмет на
проучување ги опфаќа финансиско правните односи и комплексот норми со коишто се
регулира финансиската дејност на државата и другите јавно правни колективитети.
Анализата на финансирањето на државните и јавните (колективните), се потпира врз
основните постулати на теоријата на јавните финансии чии стожерни институции се
јавните приходи и јавните расходи, пришто централно место имаат: фискалните
приходи, (даноци, такси, царини, акцизи), буџет и јавен заем. Во ограничен обем се
анализира и правната регулатива на банкарството, осигурувањето и пазарот на капитал.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback
Литература
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања. Изработка на семинарски работи. Разгледување и
студија на случаи од праксата. Индивидуални и тимски разбирања. Tимска работа
заклучно со тимскиот настап. Работилници. Mетоди на групни дискусии
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат самоевалуација.

Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ПРИМЕНЕТА

ЕКОНОМИЈА

Код на предметот ЗПЈА520
Наставник: доц.д-р Љупчо Блажевски
Соработник:м-р Илија Груевски
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот:
Наставната единица придонесува пред сé кон развојот на следните општи и специфични
компетентности:- Запознавање на студентите со аспектите на функционирањето на економскиот
систем на Република Македонија, законската рамка во Македонија со која се уредува
функционирањето на економскиот систем и раководењето со економските текови преку
мерките на макро и микро економската политика.

Предметот е од стручен карактер. Ги обработува
аспектите на функционирањето на економскиот систем на Република
Македонија, законската рамка во Македонија со која се уредува
функционирањето на економскиот систем и раководењето со економските
текови преку мерките на макро и микро економската политика.
-Наставна содржина на предметот е составена од два дела: економски систем
и економска политика.
-Во делот за економскиот систем се обработуваат темите за: уставните
основни на економскиот систем на РМ, еволуција на приватната сопственост,
карактер и улога на државниот и јавниот сектор во економијата,
институционална структура на економскиот систем, пазарот и цените во
економскиот систем (конкуренција, монополизираност и државна регулација и
дерегулација), белези на невработеноста и пазарот на труд во РМ, пазар на
капитал (банкарски систем и небанкарски финансиски институции), “сива”
(неформална) економија, надворешно-трговски и девизен систем, монетарен
систем и улога на НБРМ и фискален систем на РМ.
-Во делот за економска политика се обработуваат темите за: основни
приниципи на раководењето со пазарната економија и современата улога на
државата, политика на структурни промени, политика и законска рамка за
поттикнување на развојот на мали и средни претпријатија, политика на
распределба на БДП, политика на надворешно-економски односи,
Содржина на предметот:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

инвестициона политика, законска рамка за привлекување странски директни
инвестиции, личната и јавната потрошувачка во РМ, фактори на економскиот
развој, нивото на развиеност и темпото на развој на РМ и регионален аспект на
економскиот развој на РМ.Со оглед на актуелноста и честата промена на
материјата која предметот ја обработува, во изучувањето се прави
перманентно иновирање на содржината, особено имајќи го во предвид
тековниот процес на промени како резултат на приклучувањето на РМ кон ЕУ.
Предвидени студиски достигнувања: Наставната единица придонесува пред сé кон
развојот на следните општи и специфични компетентности:- основните приниципи на
раководењето со пазарната економија и современата улога на државата
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2x15=30
Вежби:
2x15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: power point – презентација, web-анимација, web-презентација,
интерактивни предавања, семинарска работа, практична работа (самостојно и во групи) со
користење на микроскопи, лупи и теренска настава.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
. Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиски програм: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии

Вовед во правото на ЕУ
Шифра на предметот: ИПЈА560
Наставник: доц.д-р Јован Ананиев
Соработник: м-р Дејан Маролов, пом. асистент
Статус на предметот: изборен
Број на: 4
Услов: нема
Цел на предметот: Предметот,опфаќа изучување на: суштината на европската интеграција,
концепциската, структурна и институционална поставеност на Унијата, во историскиот и
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
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денешен контекст (Воведен дел); институциите на Е.У. и процесот на одлучување во Е.У.
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Предметот Вовед во правото на Европската Унија (Е.У.) овозможува
стекнување на основни знаења за правото на Е.У.
Предметот,опфаќа изучување на: суштината на европската интеграција,
концепциската, структурна и институционална поставеност на Унијата, во
историскиот и денешен контекст (Воведен дел); институциите на Е.У. и
процесот на одлучување во Е.У., особено Европскиот суд на правдата и Судот
од прв степен; надлежноста на Унијата со оглед на нејзината тро-столбна
структура и во однос на оние на државите-членки; природата на правото на
Е.У. и основните принципи врз коишто почива ова право (директен ефект и
супрематија
врз
националните
права);
фундаменталните
права;
пропорционалност; недискриминација; итн); изворите на правото на ЕУ и
толкување на правните извори; извршување на правото на ЕУ во случај на
повреда од државите-членки; претходно одлучување од Судот; оценка на
валидноста на актите на Унијата; одговорност на Унијата за надомест на
штета. Особено внимание е посветено на влијанието на правото на Е.У. врз
поредокот на Република Македонија со оглед на договорните аранжмани
помеѓу Македонија и Е.З. (Е.У.)/ државите-членки.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања: 2x15=30
Вежби:1x15=15
Методи за изведување на наставата:теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување ( Максимален број на поени 100)

Студиски програм Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Меѓународни трговски договори
Шифра на предметот:ЗПЈА640
Наставник: проф.д-р Милан Илиески
Соработник: Асистент м-р Владимир Митревски
Статус на предметот: Задолжителен
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Број на : 6
Услов:нема
Цел на предметот:
Предметот ги изучува правните правила за положбата на стопанските субјекти, нивните
взаемни деловни односи и правните правила во поглед на регулирањето на стоковнопаричната циркулација во рамките на ЕУ и меѓународната трговија во светски размери
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:
Овој предмет како научна дисциплина ги изучува ги опфаќа правните правила за положбата на
стопанските субјекти, нивните взаемни деловни односи и правните правила во поглед на
регулирањето на стоковно-паричната циркулација во рамките на ЕУ и меѓународната трговија
во светски размери.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (континуиран0 70+30 завршен испит=100 поени)
Студиски програм : Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Трговско право
Шифра на предметот:ЗПЈА540
Наставник: доц.д-р Војо Беловски
Соработник:м-р Борка Тушевска
Статус на предметот: Задолжителен
Број на : 6
Услов:нема
Цел на предметот:
Предметот ја изучува. ги опфаќа правните правила за положбата на стопанските субјекти,
нивните взаемни деловни односи и правните правила во поглед на регулирањето на стоковнопаричната циркулација . , го определува и предметот на Трговското право: субјекти на
трговското право, трговско правни договори и хартии од вредност-меница и чек.
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Предметот Трговско право ги опфаќа правните правила за положбата на
стопанските субјекти, нивните взаемни деловни односи и правните правила во
поглед на регулирањето на стоковно-паричната циркулација.
Цврстата поврзаност на сиве овие фази од опстојувањето на стопанските
субјекти, го определува и предметот на Трговското право: субјекти на
трговското право, трговско правни договори и хартии од вредност-меница и
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чек.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување континуирано и завршен испит (70+30=100%)

Студиски програм : Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Казнено процесно право
Шифра на предметот:ЗПЈА620
Наставник: насловен доцент д-р Лазар Нанев
Соработник:м-р Олга Ѓуркова
Статус на предметот: Задолжителен
Број на : 6
Услов:положено казнено право
Цел на предметот:
Предметот ја изучува основните процесни институти и процесни
казнената постапка, овластените субјекти за превземање на
докажувањето и доказните средства како мерки за обезбедување
предмети.
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

норми, принципите на
процесните дејствија,
присуство на лица и

образование како и во

Општиот дел на казненото процесно право се занимава со изучување на
основните процесни институти и процесни норми, принципите на казнената
постапка, овластените субјекти за превземање на процесните дејствија,
докажувањето и доказните средства како мерки за обезбедување присуство на
лица и предмети.
-

Посебниот дел на казненото процесно право се однесува на текот на
казнената постапка. Преку анализа на процесните дејствија, целта и
овластените субјекти на секоја од фазите, тој обезбедува конечна
представа за поведувањето, текот и завршувањето на казнената
постапка. Во посебниот дел се изучуваат редовните и вонредните
правни лекови и постапката кон малолетници.

Литература:
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По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)

Студиски програм : Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: Проектен менаџмент на Еу фондови

Шифра на предметот:ЗПЈА630
Наставник: доц.д-р Љупчо Сотировски
Соработник:м-р Владимир Арсов
Статус на предметот: Задолжителен
Број на : 6
Услов:нема
Цел на предметот:
Предметот ја изучува основните финансиски

термини,концепти и принципи,суштината на
корпоративното управување,ефикасното управување со финансии од страна на
деловни субјекти во ЕУ..
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Овој предмет го пробуди интересот на правниците во Европската Унија и во другите
развиени економии.
Во него се
изучуваат аспектите на
трговско право,основните финансиски
термини,концепти и принципи,суштината на корпоративното управување,ефикасното
управување со финансии од страна на деловни субјекти и сл.
т
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)
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Студиска програма: Јавна администрација - модул Финансово право
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Втор странски јазик ( Англиски,руски,германски,француски јазик(вор
странски јазик
Код на предметот: ИПЈА460
Наставник: виш лектор(доцент)Снежана Кирова
Соработник: по избор на наставникот
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов: Положен еден странски јазик
Цели/компетенции на предметот: предмет опфаќа стекнување знаења и надоградувања на
веќе стекнатите знаења и странски изрази посебно од областа на правните термини и
имплементирање на истите во изготвување и читање литература на еден од светските јазици
(англиски,руски,германски,француски јазик)
.
Содржина на предметот: предмет опфаќа стекнување знаења и надоградувања на

веќе стекнатите знаења посебно од областа на еден странските јазици
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
. По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања
0-10
91-100
10
вежби
0-10
81-90
9
колоквиум
0-20
71-80
8
колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација
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Табела 5.2.б Спецификација на завршен испит
Студиска програма:ЈАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА-МОДУЛ ФИНАНСОВО ПРАВО
Тригодишни студии – модул финансово право
Вид и ниво на студии: I циклус на студии
Назив на дипломската работа: завршен испит
Наставник:доц.д-р Војо Беловски
Соработник м-р Мајхошев Андон
ЕКТС: 6
Услов: Положени сите предмети предвидени со студиската програма
Цели на завршниот испит:
Цел на завршниот испит е да стекнатото знаење во текот на студиите се примени во решавање на
конкретни проблеми во рамките на избраната област во која се изработува тезата. Во рамките на овој
дел на завршниот испит студентот проучува некој проблем, неговата структура и сложеност и на основа
на спроведената анализа изведува заклучоци за можните начини на решавањето на проблемот.
Проучувајќи обемна литература студентот се запознава со методите кои се наменети за решавање на
слични задачи понатаму во праксата.
Предвидени студиски достигнувања:
Студентите се оспособуваат за самостојно решавање на соодветен проблем и за самостојно
применување на стекнатото знаење и искуство од соодветната област. Низ самостојното користење на
стручна и научна литература студентите го прошируваат своето знаење од соодветната избрана област.
Во текот на студиите се оспособиле да спроведат, анализираат и да идентификуваат некој проблем во
рамките на дадената тема, а со изработката на дипломската работа сето тоа и практично да го докажат.
Методи за изведување на завршен исппит:
Менторот на завршниот испит составува задача која ја доставува до студентот. Студентот е должен да
завршниот испит го состави во рамките на зададената тема која е дефинирана како задача на
завршниот испит. Во текот на изработката менторот може да дава сугестии и да упатува на користење
на соодветна литература, со цел да се изработи поквалитетна дипломска работа.
Оценка (максимален број бодови 100)
Критериуми и методи за оценување на завршниот испит.(по избор на наставникот)
Критериумите и методите на евалуацијата на завршниот испит, која носи 6 кредити, е во согласност со
актите на Универзитетот и истата може да биде оценета од 6-10. (до 100 бодови)
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Табела 5.3. Листа на предмети на студиската програма на I циклус, според типот на предмети
Тип на предмет

Задолжителни
предмети

Код

Назив на предметот
Уставно право
Реторика и право
Вовед во правото
Историја на право
Основи на економија
Социологија на правото

Римско право
Граѓанско право-општ дел
Политички систем
Информатика
Меѓународно јавно право
Казнено право
Стварно право
Трудово право
Административно право
Финансов менаџмент
Криминологија
Меѓународни трговски договори
Регулативи на финансов пазар и
финансови интитуции
Граѓанско процесно право
Применета економија
Проектен менаџмен на ЕУ фондови
Финансово право
Казнено процесно право
Трговско право
Табела 5.4. Листа на изборни предмети
од студиската програма на I циклус
Прв странски јазик
Вовед во правото на ЕУ
Наследно право
Право на друштва
Филозофија на право
Втор странски јазик

Семестар
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

ЕКТС

III
III
III
III
IV
V
IV

vi

6
8
6
6
8
6
8
6

IV

6

VI

6

IV
VI
V
VI
V

6
6
8
6
6

III
V
IV
iV
V
IV

4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
6
6
8
6
4
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Прилог 5.4.а. Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на Наставно-научниот совет на
Правниот факултет

Прилог 5.4.5. Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на Ректорската Управа на
Универзитетот ,,Гоце Делчев,, - Штип

Прилог 5.4.6. Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на Наставно-научниот совет на
Правниот факултет

Стандард 6. Квалитет, современост, компатибилност и меѓународна препознатливост на
студиската програма
Студиската програма наменета за студентите на Правниот Факултет е осмислена на
интердисциплинарен, интегрален и сеопфатен начин, со што им се овозможува на студентите
да имаат шристап до најнови научни и стручни знаења и информации.
Студиската програма по модули е усогласена по најновите промени кои се случуваат во
правото и потребите од иден кадар од областа на правото
Нашата студиска програма е усогласена со современите програми кои се изучуваат на
престижните универзитети во Европа и Северна Америка.

Евиденција: Документација за најмалку една акредитирана студиска програма од
универзитетите од ЕУ со која што е компатибилна и препознатлива програмата – Прилог
6.1,2,3, даден во стандардот.

Стандард 7. Упис на студентите
Студирањето на Правен факултет во состав на Универзитетот се организира во согласност
со Законот за високото образование.
На додипломски студии може да се запише лице кое има завршено четиригодишно средно
образование и ако ги исполнува условите и критериумите утврдени со конкурсот за
запишување.
Потребни документи за упис на факултетите:


сертификат за положена државна матура или меѓународна матура;
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извод од матична книга на родените;
државјанство;
диплома за завршено образование и свидетелства за четирите години на средно
образование.

Сите документи се доставуваат во оригинална верзија.

Евиденција: Прилог на предметите

Стандард 8. Наставен кадар
Опис на потребите на високообразовната научна институција и на обезбедениот наставен
кадар со потребните стручни/уметнички и научни квалификации.
За успешно и квалитетно реализирање на теоретската и практичната настава на Правниот
факултет, има вработено редовни професори, вонредни професори, доценти, и соработници
- асистенти магистри и помлади ассистенти.
За првите три години од студиската програма има наставниот кадар кои комплетно ги покрива
сите предмети кои се изучуваат на различните модули при Правниот факултет.

Евиденција: Прилог 8.1. Табела со лични податоци - наставници; Прилог 8.2. соработници

54

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

Табела 8.1. Листа на наставници
Часови на
активна
настава

Лични податоци
Р.
Б.
1.
2.
3.

ЕМБГ

Презиме,
средно име, име
Алексоски
Стеван
Блажевски
Љупчо
Ананиев Марко
Јован

Статус

Датум на
избор

Редовен
професор

Јуни,2007

Х

Доцент

Јуни,2007

Х

Доцент

Јуни,2007

Х

Јуни,2007

Х

4.

Лазар Нанев

Насовен
доцент

5.

Поповски Владо

Професор

6.

Шкариќ
Светомир

Професор

7.

Ристески Ристе

Професор

8.

Милан Илиоски

Професор

9.

Кадриу Осман

Вонреден
Професор

По
договор
По
договор
По
договор
По
договор
По
договор

10.

Беловски Војо

Доцент

2009

11.

Рирто Фотов

Насловен
Доцент

По
договор
По
договор

12.
13

Ортаковски
владимир
Љупчо
Сотировски

Работен статус

Професор
доцент

14

Гале Галев

професор

15

Крсте Шајновски

доцент

16

Влатко Гичев

Професор

17

Кирова Снежана

Виш
лектор

П

В

Постојан
р.о.

По
договор

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

2009
По
договор
По
договор
По
договор
По
договор
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8.1.а. Научни и стручни квалификации и задолжувања на наставниците во наставата

Име, средно име и презиме
Стеван Александар Алексоски
Статус
Редовен професор
Име на институцијата
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
каде работи
наставникот работи со
полно работно време
Потесно поле на работа
Криминологија,методологија,комуникација,реторика и филозофија на право
Академски степен
Година
Институција
Област
Универзитет"Гоце
Реторикаа и
Избор во звање
2007
Делчев" Штип
право,Криминологија
Кривично право и
Докторат
1992
Правен факултет - Скопје криминологија
Магистратура
Кривично право и
1985
Правен факултет - Скопје криминологија
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот
1.

Реторика и право

2.

Криминологија

3.
Филозофија на право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

Назив на студиската
програма
Јавна администрацијаМодул - финансово право
Јавна администрацијаМодул - финансово право
Јавна администрацијаМодул - финансово право

часови
2+2+1
2+2+1
2+1+ 0

Криминална психологија, книга, 1997 година, ПФ - Штип.
1.

Психологија на комуникацијата во педагошката пракса, книга, 2000 година, ПФ Штип
2.
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Култура на општење во педагошката и деловната комуникација, учебник,
2002 год., Педагошки факултет - Штип.

3

Психологија со криминалистичка психологија, учебник за студентите на
Полициската академија - Скопје, 2005 г, Скопје.
4.
5.

Психологија на комуникацијата во разузнавачките активности, Скопје,
учебник за студентите на Полициската академија Скопје. 2006.
Деловна комуникација, Учебник за МИТ факултет-Скопје, 2007, Скопје.

6.

Реторика и право, Учебник за Правниот факултет - Кочани, 2007, Кочани
7.
Криминологија, Учебник за Правниот факултет – Кочани.2009.Штип
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
28
Монографии
1
Книги
стручни трудови
Вкупен број на цитати
Број на трудови
Листа на
3
опфатени со СЦИ
ССЦИ
Нови технологии
Моментално учество на
проекти
Домашни
1
Меѓународни

Име, средно име и презиме
Љупчо Сотироски
Статус
Доц. Д-р.
Име на институцијата
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
каде работи
наставникот работи со
полно работно време
Потесно поле на работа
Меѓународно право и право на ЕУ
Академски степен
Година
Институција
ФОН –Прв приватен
Доц. д-р. 15.05.2009
Избор во звање
Универзитет Скопје
Универзитет „Св. Кирил и
Методиј"-Скопје, Правен
факултет "Јустинијан
PhD. 11.02.2009
Докторат
Први"
Leiden University- Faculty
of Law
International Institute of Air
Master of Law
Магистратура
and Space Law- The
19.11.2001
Netherlands

7
3

Област
Меѓународно јавно и
приватно право
Доктор по правни
науки
Магистер по
меѓународно
воздухопловно и
вселенско право
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Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

2.

Политики на ЕУ - додипломски студии (летен
семестар)
Проектен менаџмент со ЕУ фондови -додипломски студии (летен семестар)

3.

Вовед во правото на ЕУ - додипломски студии
(зимскиот семестар)

1.

Назив на студиската
програма
Применета економија и
дипломатија/Јавна
администрација
Применета економија и
дипломатија

часови

Арбитражно право – постдипломски студии
(летен семестар)
Современи административни системи –
5.
постдипломски студии (летен семестар)
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
4.

1.

SEEMF-South East European Mediation Forum- National coordinator for Macedonia

2.

Медиатор-член на УО на Комората на медијатори на Република Македонија

3

Eurocontrol –CARDS Programe -ASATC Project- Law and Institutions-Brussels,
национален експерт

4.

European Air Law Association- Brussels -member

5.
6.

European Aviation Club-member
GTZ Project-Skopje (Separation of the ATM, operational from regulatory functions)Управа за цивилно воздухопловство, координатор на тимот

7.

COST /MS 0702 COST- The role of the in the human rights reforms

8.

Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
31
Монографии
/
стручни трудови
Вкупен број на цитати
Број на трудови
/
/
опфатени со СЦИ
Нови технологии
Моментално учество на
проекти
Домашни
/
Меѓународни

Книги

2

Листа на
ССЦИ

/

2
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Име, средно име и презиме
Јован Марко Ананиев
Статус
Доцент
Име на институцијата
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
каде работи
наставникот работи со
полно работно време
Потесно поле на работа
Политички и теоретско-правни науки
Академски степен
Година
Институција
Универзитет „Св. Климент
Избор во звање
2006
Охридски“- Битола
Институт за социолошки и
политичко-правни
истражувања
Универзитет „Св. Кирил и
Докторат
2006
Методиј“- Скопје
Институт за социолошки и
политичко-правни
истражувања
Магистратура
Универзитет „Св. Кирил и
2004
Методиј“- Скопје

Област

Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот
1.

Вовед во правото

2.

Политички систем

3.
Социологија на правото
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

Назив на студиската
програма
Правосудна, Применета
политика и дипломатија,
Јавна администрација
Правосудна, Применета
политика и дипломатија,
Јавна администрација
Правосудна, Применета
политика и дипломатија,
Јавна администрација

часови
2+1+1
2+1+1
2+1+1

H. Sax, J. Ananiev, International and NationalLegal Framework for Human Rights for
Macedonia, UNDP- Macedonia & Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights,
University of Vienna, 2008 (скратена верзија на англиски, македонски и албански
јазик)
1.

2.

Ј. Ананиев, Х. Истановска, Н. Шишковска, А. Шумковски, Напреден англискомакедонски речник по бегалско право и азил, Институт за социолошки и
политичко-правни истражувања, Скопје- 2004
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3

4.
5.

6.

Ј. Ананиев Современи тенденции од идеолошка полидимензионалност кон
идеолошка нивелација на изборните и партиските програми, Факултет за
администрација и менаџмент на информациони системи- Битола, 2009
Ј. Ананиев, О. Ѓуркова, Финансиска и материјална поддршка на политичките
партии пред и за време на изборната кампања и моделите на
транспарентност (светско и македонско искуство), Институт за социолошки и
политичко-правни истражувања, Скопје- 2009
J. Ananiev, S. Stojanovski, Nationalistic Competition Over Internet: Legal Regulation
and Social Impact, New York University- Skopje 2009
Ј. Ананиев, Однесувањето на глсачите како детерминанта во креирањето на
изборната стратегија Институт за социолошки и политичко-правни
истражувања, Скопје- 2008
Ј. Ананиев, Постмодерен пристап во теоријата на државата- Политичка тријада:
интерес-легитимитет-изборна кампања Факултет за администрација и менаџмент
на информациони системи- Битола, 2008

7.
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
21
Монографии
5
стручни трудови
Вкупен број на цитати
Број на трудови
15
1
опфатени со СЦИ
Нови технологии
Моментално учество на
проекти
Домашни
Меѓународни

Име, средно име и презиме
Љупчо Круме Блажевски
Статус
Име на
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
институцијата каде
работи наставникот
работи со полно
работно време
Потесно поле на
работа
Правно-економски науки
Академски степен
Година
Институција

Книги

2

Листа на
ССЦИ

1

Област

Избор во звање

2004

ДУТ-Тетово

Докторат
Магистратура

2004

ИСППИ-Скопје

Деловно право
Маркетинг и
правн.терм.

1981

УКИМ-Скопје

Трудово право
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
Назив на предметот
програма
Јавна
администрација,правосудна
и применета политика и
1.
Основи на економија
дипломатија
Јавна
администрација,правосудна
и применета политика и
2.
Право на друштва
дипломатија
Јавна
администрација,правосудна
и применета политика и
3.
Применета економија
дипломатија
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
1.
2.

часови

2+2+1

2+2+1

2+2+1

3
4.
5.
6.
7.
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на
научни и стручни
9
Монографии
/
Книги
трудови
Вкупен број на
Број на трудови
Листа на
цитати
опфатени со
ССЦИ
СЦИ
Нови технологии
Моментално учество
на проекти
Домашни
Меѓународни

1

Име, средно име и презиме
Војо Беловски
Статус
доцент
Име на
Универзитет „Гоце Делчев" Штип, Правен факултет
институцијата каде
работи наставникот
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работи со полно
работно време
Потесно поле на
работа
Академски степен

Правни науки
Година

Избор во звање
Докторат
Магистратура

Област

2008

Институција
Еврипски УниверзитетСкопје

2000

УКИМ-Скопје

1996

УКИМ-скопје

Правни науки
Менаџмент на
човечки ресурси

Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
Назив на предметот
програма

Трговско право

часови

1.
Административно право
2.
Трудово право
3.
Трговско право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Прирачник за кадровски служби со образци од работните односи
1.
Авторизирани предавања по предметот Трудово право
2.

Авторизирани предавања по предметот Стварно право
3
Авторизирани предавања по предметот Административно право
4.
5.
Стручен труд за забрана на дискриминација
6.
7.
8.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на
научни и стручни
20
Монографии
Книги
трудови
Вкупен број на
Број на трудови
Листа на
цитати
опфатени со
ССЦИ
СЦИ
Нови технологии
Моментално учество
на проекти
Домашни
1
Меѓународни
/

3
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Табела 8.2. Листа на соработници
Часови
на
активна
настава

Лични податоци

Р.
б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ЕМБГ

Презиме,
средно име,
име

Мишева
Кристина
Радевска
Марија
Тушевска
Борка
Арсов
Владимир
Стојановски
Страшко
Митревски
Владимир
Груевски
Стојан Илија
Никодиновска
Ана
Мајхошев
Ванчо Андон
Маролов
Дејан
Ѓуркова
Јован Олга
Нациќ Бранко
Горан

Звање

Датум на
избор

П

В

Работен статус

Постојан
р.о.

Пом.асистент

Јуни 2007

Х

Пом.асистент

Јуни 2007

Х

Пом.асистент

Јуни 2007

Х

Пом.асистент

Јуни 2007

Х

Пом.асистент

Јуни 2007

Х

Помл.асистент 2009 г.

Х

Пом.асистент

21.08.2008

Х

Пом.асистент

21.08.2008

Х

Пом.асистент

21.08.2008

Х

Пом.асистент

2009 г

Х

Пом асистент

02.07.2008

Х

Пом асистент

Јуни 2007

Х

По
договор
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8.2.а. Научни и стручни квалификации и задолжувања на соработниците во наставата

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен
Избор во звање
Докторат
Специјализација
Магистратура

Кристина Мишева
Пом.асистент
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет
Вовед во правото и група предмети од областа на Деловното
право
Година
Институција
Област
Универзитет “Гоце
Делчев” Штип
Теоретско-правни
02.06.2007
Правен факултет
науки
2010
Универзитет “Св. Кирил и
Методиј„ Правен
Факултет „ Јустинијан I“Скопје

Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

Назив на студиската
програма

Правен факултет
– граѓанскоправна насока
часови

1.

Вовед во правото

2+2+2

2.

Право на друштвата

2+2+1
2+2+1

3.
Финансово право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Мишева К. : „Друштва за управување со отворени инвестициски фондови“ - Труд во
1.
објавување
2.
3.
4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
1
Монографии
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
Усовршувања
Правосуден испит
Други податоци кои ги сметате за релевантни
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Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Никодиновска Ана
Помлад
асистент
Правен факултет – Кочани
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип

Меѓународни односи и Европска надворешна политика
Година
Институција
Област
Правен факултет Меѓународно
Кочани
јавно право и
Универзитет “Гоце
Право на
Избор во звање
Октомври 2008
Делчев” Штип
Европска унија
Филозофски факултет –
Студии за
Скопје, Универзитет “Св
европски
Докторат
Во тек
Кирил и Методиј“ - Скопје интеграции
Специјализација
/
/
/
Социјални
политики и
стратешки
менаџмент за
Факултет за политички
одржлив
науки, Универзитет во
територијален
Магистратура
Октомври 2006
Болоња, Италија
развој
Факултет за политички
науки, Универзитет во
Неапол „Ориентале“,
Меѓународни и
Италија
дипломатски
Диплома
Јули 2005
односи
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
Назив на предметот
програма
часови
Правосудна насока,
Јавна администрација,
Применета политика и
дипломатија- Модул
европско право,
1.
Меѓународно јавно право
Новинарство (изборен)
2+2+1
Применета политика и
дипломатија – Модул
2.
Политики на Европска унија
европско право
2+2+1
3.
Политички систем
Јавна администрација
2+1+1
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
NIKODINOVSKA, Ana: Il conflitto macedone nel diritto internazionale, Universita’ degli
studi di Napoli “L’Orientale”, Napoli, 2005.
1.
НИКОДИНОВСКА, Ана: Правото на самоопределување на народите и правото
на сецесија како последна инстанца од правото на самоопределување. (Труд во
постапка на објавување)
2.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
1
Монографии
/
Книги
/
Моментално учество на
проекти
Домашни /
Мегународни
/
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Усовршувања
/
Други податоци кои ги сметате за релевантни /

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Борка Тушевска
Пом.асс.
Универзитет “Универзитет Гоце Делчев” Штип
Правен факултет - Кочани
Трговско право, Договорно право
Година
Институција
Универзитет “Гоце
Делчев - Штип
Правен факултет 15.06.2007
Кочани

Избор во звање
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

Назив на студиската
програма

Област

Трговско право

часови

1.

Граѓанско процесно право

3+2

2.

Трговско право

3+2

3.
Договорно право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
1.

Тушевска Б., Меѓународно правни аспекти на понудата, Скопје, 2009.

2.

Тушевска Б., Понудата на неопределени лица – Општа понуда, Правник, Скопје, 2009.
Тушевска Б., Правната способност на друштвото после отворањето на стечајната
3.
постапка. Списание на трудови на ДНУ, Прилеп, 2007.
Тушевска Б., Молчењето како начин на изразување согласност на понудениот, Правник,
4.
Скопје, 2009.
Тушевска Б., Мерки на одбрана на акционерските друштва од преземањето контрола,
5.
Зборник на Економски факултет, Штип, 2009
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
6
Монографии
1
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Меѓународни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

Име, средно име и презиме
Звање помлад ассистент
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Дејан Маролов
М-р
Универзитет Гоце Делчев Штип
Правен Факултет Кочани
Година

Избор во звање
– помлад асистент

Докторат
Специјализација

Магистратура
Диплома –
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

Институција
Универзитет Гоце
Делчев Штип
Правен Факултет Кочани
Институт за меѓународно
право и меѓународни
односи при Правен
Факултет Јустинијан
Скопје
Европски Институт за
високи меѓународни
студии – Ница, Франција
Правен Факлутет, насока
европско право – ФОН
универзитет
Назив на студиската
програма

1.Вовед во право на ЕУ
2.Историја на право
3.Семејно право

Област
Европско право
Меѓународно
право и
меѓународни
односи
Европски
интеграции и
меѓународни
односи
Европско право и
право на ЕУ
часови

2+1+0
2+1+0
2+1+0

Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

Литература
1.

2.
3.

Проф.Др. Сашо Георгиевски Вовед во правото на ЕУ, Скопје 2007
И литература на предлог на предметниот наставник

проф. Д-р Сима Аврамовиќ Општа правна историја, Белград, 1999 година;
Проф. д-р Љубица Кандиќ и Алберт Вајс Општа историја на државата и
правото , (делот за Либерализам и Империјализам) д1971 година, и
проф. Д-р Александар Христов и проф. Д-р Никола Сотировски Историја
на државите и правото на Југословенските народи ( делот за Македонија) од
1980 година.
Проф.д-р.Темелко Ристески Концепти за предавања
Љиљана Спировиќ Трпеновска Семејно право Скопје 2008
Друга литература на предлог на предметниот наставник

Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Односите меѓу
Западниот
Балкан и ЕУ со
посебен осврт на
Вкупен број на научни и
односите меѓу
стручни трудови
Монографии
Р.М и ЕУ
Книги
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Моментално учество на
проекти
Усовршувања

Домашни
Мегународни
Семинар по Европска регулатива за еднаквост на половите
организиран од ЕРА – Триер Германија

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Олга Јован Ѓуркова
Помлад
асистент
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Правен Факултет - Кочани
Казнено – правна област
Година
Институција

Област

Избор во звање
Докторат
Специјализација

/
/

/
/

Магистратура

01.12.2009

Диплома
28.06.2006
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот
1.

Историја на право

/
/
Универзитет “Св Кирил и
Методиј” Скопје
Правен Факултет „Јустнијан Први“
Универзитет “Св Кирил и
Методиј” Скопје
Правен Факултет „Јустнијан Први“
Назив на студиската
програма

Казнено – правни
науки
Правни студии –
казнено правна
област
часови
2+2+0

2.
Казнено право
2+2+2
3.
Криминологија
2+2+2
4.
Казнено процесно право
2+2+2
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Ананиев Ј., Ѓуркова О., „Финансиската и материјална поддршка на политичките
партии пред и за време на изборната кампања и моделите на транспарентност
(светско и македонско искуство)“ Годишникот на Институтот за социолошки и
политичко правни истражувања – Скопје, 2008 година.
1.
Ѓуркова О., Кривично – правна уреденост на производство и дистрибуирање на детска
порнографија преку мас – медиумите (светско и македонско искуство) Годишник на
Правниот Факултет Кочани
2.
Ѓуркова О., Кривичната постапка за коруптивните кривични дела во Римското право.
3.
(труд во објавување)
4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
1 (во
стручни трудови
2
Монографии
објавување)
Книги
Моментално учество на Домашни
Мегународни
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
проекти
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни
Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен
Избор во звање

Владимир Арсов
Пом.асистент
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет
Уставно право и Политички науки
Година
Институција
Универзитет “Гоце
Делчев” Штип
01.03.2007
Правен факултет
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија

Област

Филолошки
факултет –
катедра
Политологија

Докторат
Специјализација
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија
Магистратура

Правен факултет
– Меѓународни
односи

06,12,2006
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија

Правен факултет
– Меѓународни
односи

Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот
1.

Назив на студиската
програма

Уставно право

2.
Политички систем и Политики на Еу
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

часови
3+2
3+2 и 3+2

1.

Арсов В. - Македонија и Светска трговска организација – Софија 2006

2.

Арсов В. Европско право ( труд во објавување)

3.
4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
2
Монографии
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни 7
Мегународни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии

Име, средно име и презиме

Андон Ванчо Мајхошев

Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Пом. Асс. М-р.
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет-Кочани

Избор во звање

2008 г.
Прифатен
докторат на
тема
,,Колективно
преговарање,,

Докторат
Специјализација

Магистратура

Година

Функционирање
на Економскосоцијалниот
совет на РМ во
периодот 19972007 г.

Диплома
26.04.1984
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот
1.

Институција
Универзитет “Гоце
Делчев,,-Штип
Универзитет,,Св. Кирил и
Методи,,-Скопје
Институт за социолошки,
политички и правни
истражувања-Скопје

Универзитет ,,Св. Кирил
и Методи,,-Скопје
Институт за социолошки,
политички и правни
истражувања-Скопје
Универзитет во БеоградФакултет за политички
науки
Назив на студиската
програма

Уставно право (3+2)
Трудово право (3+1)
2.
Административно право (3+2)
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Книги:

Област
Трудово право

Политички науки

Политички науки
Политикологија
часови
3+2, 3+1 и
3+2

1.Транзициона книга-Проблеми, Барања и Иницијативи на граѓаните на Штип и
Карбинци, , ССМ-РСО-Штип, 2005.
1.

2.

2. Штрајковите како социјален феномен,, НУБ ,,Гоце Делчев,, Штип, 2005

3.

3. Синдикатот во политичките процеси, НУБ ,,Гоце Делчев,,-Штип, 2007
4. Функционирање на Економско-социјалниот совет на РМ во периодот 1997-2007,
МЦМС, Скопје, 2008.

4.
5.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
2
Монографии
Книги
4
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
1. Студиски престој во Грција во 1996 (11 дена)
2. Меѓународна конференција за работничко акционерство,
Скопје, 1997.
3. Студиски престој во САД во 2001 (еден месец)
4. Студиски престој во Турција 2003 (10 дена)
5. Меѓународна конференција на тема ,,Социјалниот дијалог во
Југоисточна Европа,,во Београд, 2006
6. Меѓународна конференција ,,Алтернативно решавање на
споровите (медијација, мирење и арбитража), Скопје, 2006.
7. Меѓународен семинар за заштита на правата на работниците
во мултинационалните компании, Котор, Црна Гора, 2007.
Усовршувања

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Илија Стојан Груевски
Помлад
асистент
Универзитет “Гоце Делчев” -Штип
Правен Факултет
Година

Избор во звање
14.10.2008
Докторат
Специјализација
Магистратура
Магистер
Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на предметот

Институција
Универзитет “Гоце
Делчев” -Штип
Правен Факултет

Назив на студиската
програма

Област
Економија

часови

1.

Основи на економијата
3+2
Применета економија, Менаџмент на ЕУ
2.
фондови
3+2, 3+2
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Груевски И. “Финансираое и развпј на малите и средните претпријатија пд текстилната индустрија
1.
вп ппштината Кпчани”, Магистерски труд, Екпнпмски Институт, Скппје, 2008 гпдина
Груевски И. “Пплитиката на девизнипт курс вп услпви на фиксен режим при негпвптп фпрмираое”,
Статија пд Збпрникпт на Екпнпмскипт факултет при Универзитетпт “Гпце Делчев”, Штип, 2009
2.
Груевски И. “Начини на одбрана од каматното влијание кај банките и другите финансиски
институции”, Статија од Зборникот на Економскиот факултет при Универзитетот “Гоце
3.
Делчев”, Штип, 2009
Груевски И. “Структурата на капиталот како фактор во вреднувањето на претпријатијата
4.
и инвестиционите вложувања”; Статија во издавање во Зборникот на Правниот факултет
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Јавна админстрација-модул
Финансово право
академски студии
при Универзитетот “Гоце Делчев “-Штип
Груевски И. “Инвестиципна прпграма за извпдливпста и екпнпмската пправданпст на инвестиција
вп изградба на спвремен прпизвпдствен пбјект и набавка на нпва прпизвпдствена ппрема”,
Инвеститпр: Тргпвскп друштвп за врабптуваое на инвалидизирани лица за прпизвпдствп, тргпвија
и услуги АВЕС ДООЕЛ Штип, 2007
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
4
Монографии
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Табела 9.1. Листа на простории за изведување на наставата
Вкупна бруто површина
Р.б.
Просторија

Бр. на места

2

м

Каде се наоѓа просторијата

ознака
1.

Амфитеатри

2.

Предавални

3.

судница

4.

Компјутерски
лаборатории

5.

Лаборатории

6.

Работилници

А

1

П1
П2
П3
П4
П5
У1
У2
У3
У4
У5
У6
У7
КЛ1
КЛ2
Л1
Л2
Л3
Л4
Р1
Р2
Р3

1
1
1
1
1

60
60
60
60
60

Правен Факултет Кочани- Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани – УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип

1

16

Правен Факултет Кочани - УГД Штип
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Р4
7.

Библиотеки

Б1

Б2
Читалници
Ч1
Сали(амфитеатар)
С1
Вкупен број места
Вкупна нето површина

8.
9.

1

1
1

Правен Факултет Кочани- Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип
20
330

Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип

Табела 9.2. Листа на опрема за изведување на студиската програма

Р.б.
1
2
3

Опрема
Лап топ - компјутери
Прожектори - подвижни
Прожектори - статични

Тип

Намена
Предавања
предавања
предавања

HP
epson
epson

Број
5
2
2

Табела 9.3. Листа на библиотечни единици релевантни за студиската програма.

Р.б.
1
2
3

Наслов

Автор/и

Издавач

Год.

Табела 9.4. Листа на учебници кои им се достапни на студентите од оваа студиска програма

Р.б.
1
2

Наслов
Реторика и право,Штип,2007
Криминологија,Штип,2009

Автор/и
Проф. д-р Стеван
Алексососки
Проф. д-р Стеван
Алексососки

Издавач
Штип,2007
УГД –Штип,2009

Предмет
Реторика и
право
Криминологија
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Реторика и право
Криминологија

Проф. д-р Стеван
Алексососки
Проф. д-р Стеван
Алексососки

/

/

/

/

/

/

Друг вид литература

Книги на странски јазик

Збирка на задачи

Практикум

Книга од друг автор

Назив на предметот

Книга од предметниот
наставник

Табела 9.5. Покриеност на задолжителните предмети со литература
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Прилог 9.2. Доказ за поседување на информатичка технологија, број на интернет приклучоци и сл.
Информатичко Технолошкиот Центар на Универзитетот "Гоце Делчев" (ИТЦ-УГД) е опремен со
најсовремена информатичко, комуникациска и телефонска опрема која овозможува континуиран проток
на информации, и вмрежување на сите единици на универзитетот во компактно и мулти функционално
информатичко јадро. Сето тоа наоѓа огромна примена во креирање и имплементирање на наставата на
нов, модерен и функционален начин кој е во чекор со експанзијата на новата ера на информатичката
технологија. ИТЦ-УГД дава огромна поддршка во наставата која се изведува во училниците и
амфитеатрите со класична и современа аудио-визуелна, мулти-медиска компјутерска опрема. На
Земјоделскиот факултет во Кампусот - 2 во Штип и во Кампусот – 4 во Струмица инсталирани се: 180
интернет приклучоци и 3 рак соби.

Стандард 10. Контрола на квалитетот
Контролата на квалитетот на студиската програма планирано е за следните 4 години да се евалуира и
тоа на ниво на Факултетот и Универзитетот. Самата евалуација на педагошката работа на наставниците
и условите за работа, на основа на што ќе се врши проверка на самата студиска програма, зацртано е
да се изведува како
- Интерна контрола и
- Екстерна контрола.
Интерната контрола е составена од сите наставници со професорско звање наведени во Табела 10.1 а
кои се членови на Наставно – Научниот совет на Правниот факултет.
Оваа интерна контрола ќе ја следи и евалуира реализацијата и имплементацијата на студиската
програма на повеќе нивоа и тоа:
- Оценување на наставникот и соработникот од страна на студентите, преку анкетни листови,
- Оценување на студиската програма и наставата во услови на работа од страна на студентите,
- Оценување на студиската програма од страна на дипломираните студенти, со пополнување на
анкетен лист при дипломирањето,
- Оценување на студиската програма од страна на вработените дипломирани студенти,
- Оценување на процесот и студиската програма во услови на работа од страна на наставниот и
ненаставниот кадар,
- Оценување на настават од страна на наставниот и соработникот после завршувањето на
анкетата и разговорот со студентите.
Екстерната контрола на студиската програма и наставниот процес ќе ја спроведува инспекторатот за
Високото образование при Министерството за образование и наука на Р. Македонија.
Евиденција: Извештај за резултатите од самоевалуацијата на студиската програма; Прилог 10.1.
дадено во прилогот Јавно публикуван документ - Политика на обезбедување на квалитет; Прилог 10.2.
дадено во прилогот Правилник за учебници; Прилог 10.3. дадено во прилогот Извод од Статутот на
установата која го регулира основањето и делокругот на работа на комисијата за квалитет; Прилог 10.4.
дадено во прилогот.
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Табела 10.1. Листа на членови на комисијата за контрола на квалитетот (за следните 4 години)

Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.

Име и презиме
Стеван Алексоски
Војо Беловски
Јован Ананиев
Љупчо Блажевски
Љупчо Сотироски

Звање
Редовен професор
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент

Прилог 10.2 Извештај за резултатите од самоевалуација на студиската програма.
Првите извештаи се очекуваат да се направат со првата генерација на дипломирани студенти од
Правниот факултет во Кочани.

Прилог 10.3 Извод од Статутот на установата која го регулира основањето и делокругот на работа на
комисијата за квалитет.
Сè уште Наставно – Научниот совет на Правниот факултет ги нема целосно регулирано актите по кои
комисијата за квалитет ќе работи, но тоа е приоритетна задача која ќе се реализира за наредните 4
години во целост.

Стандард 11. Студии на далечина
Дисперзирани студии во Штип (применета политика и дипломатија и новинарство и односи со јавноста)
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Извештај 1. Извештај за структурата на студиската програма (стандард 5)
Курикулум

1.

ЕКТС

ЕКТС кредити по студиска година = 60
ЕКТС кредити по завршувањето на студиите:
= 180 со тригодишните студии - општа насока
= 240 со четиригодишните студии - модули

1.

Активна настава

1.1

Часови на активна настава во студиската година = од 760 до 810

Просечни часови на активна настава во сите студиски години
1.2

Часови на предавања во студиската година = од 350 до 405

Просечни часови на предавања во сите студиски години = 633

1.
Застапеност на одредени групи на предмети во односот на вкупниот број на ЕКТС
кредити:
1.1.

На прв циклус академски студии
Академско – општообразовни

12,9 % или 63 ЕКТС

Теоретско – методолошки

22,9 % или 126 ЕКТС

Научни, односно уметничко – стручни

21,1 % или 117 ЕКТС

Стручно – апликативни

43,2% или 207 ЕКТС

2.

Застапеност на изборни предмети

2.1.

На прв циклус академски студии

Се избираат 6 од 12 изборни предмети
2.2.

Завршен труд
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Извештај 2. Извештај за бројот на наставниците (стандард 9)

Наставен кадар

1.

Број на наставници на студиска програма

Вкупен број = 19
Број на наставници со полно работно време = 11
Број на наставници кои не се ангажирани со полно работно време = 8
2.
Вкупен број часови на активна настава што ги држат наставниците на студиската
програма
Вкупно часови на активна настава во студиската програма на годишно ниво = 810
Вкупно часови на активна настава во студиската програма на неделно ниво = 54
3.
Потребен број на наставници за покривање на вкупниот број часови на активна настава
во студиската програма
Потребен број на наставници = 19
Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат наставниците на годишно
ниво / = 405
Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат наставниците на
неделно ниво / =
4.

Вкупен број на наставници 19 – Потребен број на наставници = 19

5.

Активна настава одржана од наставници со полно работно време

% настава која ја држат наставници со полно работно време во институцијата = 80 %
6.

Активна настава одржана од наставници со докторат

% настава која ја држат наставници со докторат = 45%
7.

Ангажираност на наставниците:

% ангажираност на наставникот во тек на неделата =

100%

% ангажираност на наставникот во тек на семестарот = 80 %
% ангажираност на наставникот во тек на годината = 80 %

Извештај 3: Извештај за бројот на соработници (стандард 9)
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Наставен кадар
1.

Број на соработници на студиската програма

Вкупен број = 12
Број на соработници со полно работно време = 12
Број на соработници кои не се ангажирани со полно работно време = 6
2.

Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат соработниците

Вкупно часови на активна настава која ја држат соработниците во институцијата на годишно ниво =
405
Вкупно часови на активна настава која ја држат соработниците во институцијата на неделно ниво =
55
3.
Потребен број на соработници за покривање на вкупниот број часови на активна настава
на студиската програма
Потребен број на соработници = 19
Вкупно часови на активна настава на студиската програма што институцијата ја реализира на
годишно ниво со помош на соработници / = 410
Потребен број соработници = 19
Вкупно часови на активна настава на сите студиски програми што институцијата ги реализира на
неделно ниво со помош на соработници / =
4.

Вкупен број на соработници на студиската програма = 18
Потребен број на соработници = 19

5.

Ангажираност на соработниците:

% ангажираност на соработникот во тек на неделата = 10 %
% ангажираност на наставникот во тек на семестарот = 80 %
% ангажираност на наставникот во тек на годината = 80 %
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
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Новинарство и односи со
јавноста
академски студии

Стандард 1. Структура на студиската програма
Назив на студиската програма на првиот циклус на универзитетските, академски студии:
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ КОЧАНИ- Новинарство и односи со јавноста / тригодишни студии
Студиската програма на Правниот Факултет-Кочани при Универзитетот „Гоце Делчев” - Штип е
структурирана како високо интередисциплинарна и мултидисциплинарна студиска програма.
Програмата на основните академски студии во I циклус ја сочинуваат општо - образовни,
истражувачки и стручни предмети и потесни области по избор, кои формираат наставна целина
каде се наведени областите по хронологија и поврзани во мултидисциплинарни и
интередисциплинарни студиски програми. Реализацијата на програмата започнува од
фундаментални дисциплини како што се:Вовед во правото,реторика и право,основи на економија а
Програмата продолжува со изучување на голем број на стручни предмети кои ги покриваат
областите од новинарството како:вовед во новинарството,новинарска етика,испитување на јавното
мислење и др. Оваа програма настана како резултат на потребата на регионот од високо обучени и
квалитетни новинари.
Студиската програма на Правниот Факултет во Кочани е дисперзирана во Штип

Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, web - страница на
институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk) - Прилог 1.1.

Стандард 2. Мисија на студиската програма
Нашите наставни програми се ориентирани кон отстранување на ризиците и вклучување на
високото образование и науката во оваа област која има клучна улога во севкупниот развој на
земјата.
Наша мисија е стекнување, развивање и пренесување на знаења за едукација на студенти,
истражувачи и стручни лица од областа на новинарството.Со тоа го унапредуваме развојот на
правосудството, јавната администрација , дипломатијата и новинарството, со што даваме огромен
придонес во целокупниот квалитет на животот во национална и глобална рамка.
Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, веб-страница на
институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk) - Прилог 1.1.
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Стандард 3. Цели на студиската програма
Наша цел е стекнување, развивање и пренесување на знаења за едукација на студенти,
истражувачи и стручни лица од областа на новинарството.
Наши цели:
Обезбедување на студентите врвна едукација, базирана на најнови светски истражувачки
достигнувања;
- Изведување на настава преку студиски програми засновани на Европскиот кредит трансфер
систем (European Credits Transfer System - EKTS), приспособени во согласност со
Болоњската декларација;
- Осигурување на сопствен наставно-истражувачки кадар и материјални ресурси (опрема,
информатичка опрема,инфраструктура и др.) во соработка со водечки образовноистражувачки институции во регионот и светот;
- Активно вклучување во меѓународниот состав на високото школство и наука, со поголема
мобилност на студентите и на наставниот кадар;
- Вклучување во меѓународни образовни, научно-истражувачки и стручни проекти и нивна
имплементација на национално ниво;
- Организирање на сопствени советодавни стручни служби;
- Квалитетен пренос на знаења спрема други корисници, особено на слични институции и
стручни служби;
- Поттикнување и учество во донесувањето на важни прописи и закони од областа на
високото образование и правото;
- Континуирано градење и усовршување на стручниот и професионалниот углед на Правниот
факултет, а со тоа и на нашиот Универзитет „Гоце Делчев” - Штип.
Евиденција: Публикација на единицата (во печатена или електронска форма, веб-страница на
институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk)
Евиденција: Додаток на диплома - Прилог 4.1.
Стандард 4. Компетенции на дипломираните студенти
Дипломираните студенти на Правниот факултет се компетентни, квалификувани и
компетитивни да решаваат реални проблеми од правото .Стекнатите знаења во I циклус на студии
се одлична база за продолжување на студентите во II циклус на студии за што со оваа студиска
програма стекнуваат соодветни компетенции за понатамошно усовршување.
-

Стандард 5. Курикулум
Курикулумот на основните академски студии на Правниот факултет е така концептиран да ги
задоволува и исполнува поставените и дефинирани цели и обврски. Структурата на студиската
програма е така дефинирана да содржи задолжителни и изборни предмети.
Првата година е заедничка задолжителна програма за сите насоки на Правниот Факултет во Кочани
како и на дисперзираните модули во Штип и се изучуваат основни и општо образовни предмети од
заедничката студиска програма како на правосудната насока и насоката јавна администрација во
Кочани, така и на дисперзиите по новинарство и применета политика и дипломатија во Штип.Овие
основни предмети на студентот го оспособуваат за развој и примена на научните и стручните
достигнувања.
Во втората и третата година постојат и изборни предмети, со што студентот ги изразува и покажува
своите афинитети и ориентации кон одредени области кој може да ги избира.
Сите предмети се едносеместрални и носат одреден број на ЕКТС. Редоследот на изведувањето
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на предметите е логичен и го следи континуитетот на надградбата од претходно реализираните
предмети.
Во овој курикулум е опишан секој предмет кој содржи назив, тип, цел и очекувани исходи од
предметите. За секој предмет исто така се опишани содржината на предметот, литературата која се
препорачува, методите на изведување на наставата, начинот на изведување и оценување и други
податоци за предметите.
Студиската програма е усогласена со европските стандарди, во поглед на условите за упис,
траењето на студиите, стекнувањето на кредитите, начинот на студирање и стекнувањето на
диплома.
Евиденција: Распоред на предмети - Прилог 5.1.; Книга на предмети (во документацијата на вебстраница на институцијата: http//www.pra.ugd.edu.mk); Прилог 5.2 Одлука за прифаќање на
студиската програма од страна на стручните органи на високообразовната установа;
Прилог 5.3 (во продолжение).

Табела 5.1. Распоред на предметите по семестри и години на студии
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар

АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии

ЕКТС

ПРВА ГОДИНА
1.
2.
3.
4.
5.

ЗПН110
ЗПН120
ЗПН130
ЗПН140
ЗПН150

6.

ЗПН210

7.

ЗПН220

8.

ЗПН230

9.
10.
11.
12.
13.

ЗПН240
ЗПН250
ЗПН260
ЗПН270
ФПН280

Македонски јазик
Реторика и право
Вовед во правото
Историја на новинарството
Основи на економија

Политички систем
Современа македонска и
европска историја
Македонски јазик со култура
на изразување
Информатика
Англиски јазик
Руски јазик
Германски јазик
Спорт и рекреација*

I
I
I
I
I

задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен
задолжителен

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

1
1
1
1
1

6
6
6
6
6

Вкупно во прв семестар:

10

10

5

30

II
II

задолжителен
задолжителен

2
2

2
2

2
2

8
8

II

задолжителен

2

2

1

6

II
II
II
II
II

задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен
Задолжителен

1
1
1
1
0
8

1
1
1
1
0
8

1
1
1
1
2
7

4
4
4
4
30

Вкупно во втор семестар:

Вкупно часови на активна настава за прва година

*Услов за упис на трет семестар

7

758

60

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП

Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар

АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии

ЕКТС

ВТОРА ГОДИНА
11.
12.

ЗПН310
ЗПН320

13.

ЗПН330

14.
15.
16.
17.

ИПН340
ИПН350
ИПН360
ИПН370

Вовед во новинарството
Комуникациски теории
Комуникации и односи со
медиумите
Вовед во политичките науки
Меѓународно јавно право
Историја на правото
Филозофија на правото

III
III
III

задолжителен
задолжителен
задолжителен

2
2
2

2
1
2

2
1
2

8
6
8

III
III
III
III

Изборен
Изборен
Изборен
Изборен

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

4
4
4
4

10

7

5

30

Вкупно во трет семестар:

Во трети семестар студентот
избира два од
изборните
предмети:Вовед во политичките науки, Меѓународно јавно право,
Историја на правото и Филозофија на право.
18.

ЗПН410

19.

ЗПН420

20.

ЗПН430

22.
23.
24.
25.

ИПН440
ИПН450
ИПН460
ИПН470

Новинарска етика
Испитување на јавното
мислење
Права и слободи на човекот
во Р.М
Административно право
Применета економија
Трудово право
Право на друштва

IV
IV

задолжителен
задолжителен

2
2

1
2

1
2

6
8

IV

задолжителен

2

2

2

8

IV
IV
IV
IV

изборен
изборен
изборен
изборен

2
2
2
2

1
1
1
1

0
0
0
0

4
4
4
4

10

7

5

30

Вкупно во четврти семестар:

Во четвртиот семетар студентот избира два од изборните предмети
:Административно право, Применета економија,Трудово право или
Право на друштва .

Вкупно часови на активна настава во втора година:
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60
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Назив на предметот

Статус на
предметот

Часови
на
активна
настава
П
В

Други
часови

Код

Тип

Рб.

Семестар

АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии

ЕКТС

ТРЕТА ГОДИНА
26.

ЗПН510

27.

ЗПН520

28.

ЗПН530

29.

ИПН540
ИПН550

30.
31.
32.

ИПН560
ИПН570

Односи со јавноста
Новинарски и медиумски
жанрови
Новинарство во печатеноте
и електронските медиуми
Известувачко новинарство
Технологија и организација
во медиумите
Медиумите и
глобализацијата
Политичка социологија

V
V

задолжителен
задолжителен

2
2

2
1

2
1

8
6

V

задолжителен

2

2

2

8

V
V

изборен
изборен

2
2

1
1

0
0

4
4

V

изборен

2

1

0

4

изборен

2

1

0

4

10

7

5

30

Вкупно во петти семестар:

Студентот избира два од четири изборни предмети и тоа ( Технологија
и организација на медиумите , Медиумите и
глобализацијата,политичка социологија,Известувачко новинарство ).

33.

ЗПН610

34.

ЗПН620

35.

ЗПН630

36.

ИПН640
ИПН650

37.

Медиумско право

VI

задолжителен

2

2

1

6

Новинарски аналитички
жанрови
Печатени и електронски
медиуми
Слобода на изразување
Медиумско уредувачка
политика
Завршен испит

VI

задолжителен

2

1

1

6

VI

задолжителен

2

1

1

6

VI
VI

изборен
изборен

2
2

1
1

0
0

4
4

0

0

10

8

8

5

14

30

Вкупно во шестти семестар:

Студентите бираат еден од двата изборни предмети во шести
семестар: Слобода на изрзување или Медиумско уредувачка
политика

Вкупно часови на активна настава во трета година:

759

60

Вкупно часови на активна настава во сите три години

2280

180
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ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈА
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ-КОЧАНИ
НОВИНАРСТВО И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

КНИГА НА ПРЕДМЕТИ
Табела 5.2.
Спецификации на предметите
Табела 5.2.а
Спецификации на дипломската работа
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Кочани, август 2009 г.

СОДРЖИНА

ЗАЕДНИЧКА НАСТАВНА ПРОГРАМА ЗА I, II И III ГОДИНА – новинарство и односи со јавноста

А
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Задолжителни предмети
Македонски јазик
Реторика и право
Вовед во правото
Историја на новинарството
Основи на економија
Политички систем
Македонски јазик со култура на
изразување
Информатика
Вовед во новинарството
Комуникациски теории
Комуникации и односи со медиумите
Новинарска етика
Испитување на јавното мислење

Б
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Изборни предмети
Англиски јазик
Руски јазик
Германски јазик
Вовед во политички науки
Меѓународно јавно право
Историја на правото
Филозофија на правото

8.

Административно право

9.
К
11.
12.
13.

Применета екомомија
Трудово право
Право на друштва

14.
15.
16.

Права и слободи на Човекот во Р.М
Односи со јавноста
Новинарски и медиумски жанрови
Известување во новинарството и МАС
медиумите
Новинарството во печатените и
електронските медиуми
Медиумско право
Политичка социологија
Новинарски аналитички жанрови
Печатени и електронски медиуми
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Технологија и организација на
медиумите
Медиумите и глобализацијата
Слобода на изразување
Медиумско изразувачка политика

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии

Табела 5.2. Спецификација на предметните програми
Студиска програма:
Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Код на предметот: ЗПН110
Наставник: д-р Виолета Николовска, редовен професор
Соработник: , пом. Асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање влезни колоквиуми пред вклучување во
практични вежби, полагање колоквиуми или полагање на писмен и усмен дел на предметот по
завршување со предавањата и успешно завршени вежби.
Цели/компетенции на предметот:
Целта на предметот е студентите да се стекнат со соодветни познавања на Македонскиот
литературен јазик, кои ќе им бидат база во проучување на областите од правото,новинарството
и односите со јавноста.
Содржина на предметот:

Основни познавања на фонетиката и фонологијата на современиот македонски
стандарден јазик.детални познавања на правоговорните и правописните правила на
современиот македонски стандарден јазик.Основни познавања на граматиката и
грамтичките правила на современиот македонски стандарден јазик(морфосинтакса,
синтакса, креација на текст).креација на македонски зборуван и пишуван текст
Предвидени студиски достигнувања
Литература:

Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски,
Македонски јазик, Скопје 1997.
Стојка Бојковска, Лилјана Минова-Ѓуркова, Димитар Пандев, Живко Цветковски,
Општа граматика на македонскиот јазик, Скопје 2008.
Блаже Конески, Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1967.
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Б. Видоески, Т. Димитровски, К. Конески, Р. Угринова-Скаловска, Правопис на
македонскиот литературен јазик, Скопје 1999.
Кирил Конески, Правописен речник на македонскиот литературен јазик, Скопје 1999.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: предавања, консултации и лабораториски вежби
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
Поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

РЕТОРИКА И ПРАВО

Код на предметот: ЗПН120
Наставник: Наставник: д-р Стеван Алексоски – редовен професор
Соработник: Митревски Владимир, пом. Асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Запознавање на студентите со основите на реториката,со практичната примена на реториката
во судската пракса со основните форми на усна деловна комуникација но и со елементите на
гестикулативнта реторика и стиловите на ораторство.
- Студентите преку поредавањата и вежбите стекнуваат стручна, јазична и комуникативна
компетентност што ќе им помогне како во стекнување на знаењата така и понатаму во текот на
студирањето, практичнатаработа и во натамошното усовршување.
-Примена на стекнатите знаења во останатите правни дисциплини поврзани со реториката

Предметната програма опфаќа содржини кои се тесно
поврзани со казненото и граѓанското процесно право, административното
управно право, вербалната и деловна комуникација, кои се значајни за
практичната примена на реториката во судската пракса (форензична
реторика). Програмата исто така ги запознава студентите со основите на
Содржина на предметот:
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реториката, стиловите на ораторството, основните карактеристики на
говорникот и аудиториумот, елементите на изразниот и култивираниот говор,
реторичките видови на јавното говорење (дијалози, монолози), подготовката и
реализацијата на говорот, методите на излагање во усната деловна
комуникација, основните техники на поставување на прашања и давање на
одговори, основните форми на усната комуникација (консултација, деловен
состанок, разговор, седница, конференција, симпозиум и конгрес, со основните
видови на усна деловна комуникација (професионален разговор, говор,
пригоден говор, дебатна дискусија), како и со реторичките вештини во
функција на полесно совладување на разни конфликти во судската пракса и
административните оперативни работи, како и со реторичките пристапи на
аргументирањето при усната деловна комуникација.Правните процеси и
судовите се извори на информации и инспирација за новинарски стории.Овде
постои конфликт, очекувања, а постојат и две страни:онаа која добива и онаа
која губи.Овој курс опфаќа известување од судски процеси, од кривични и
граѓански постапки.Во текот на наставата ќе има дискусии за судски случаи и
за тоа како тие се и како треба да бидат покриени од страна на
медиумите.студентите ке учат како да ги оценуваат правните документи.
Предвидени студиски достигнувања:
Литература: Алексоски Стеван: Реторика и право.Штип,2009
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања
0-10
91-100
вежби
0-10
81-90
колоквиум
0-20
71-80
колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
0-30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
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Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

ВОВЕД ВО ПРАВОТО

Код на предметот: ЗПН130
Наставник: доц.д-р Јован Ананиев
Соработник: Кристина Мишева , пом. Асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Запишана прва година на студиите, полагање елиминаторски колоквиуми, успешно
завршени вежби.
Цели/компетенции на предметот:
Целта на предметот е студентите да се стекнат со основни познавања кои ќе им бидат база во
проучување на правото,предметот е поделен на два дела кои офакаат еден дел ја опфаката
државата , а другот дел за правото итн.
Содржина на предметот:

Предметот претставува теоретска правно-политичка дисциплини, преку која,
студентот ги проучува најважните категории, процеси и институции кои се
однесуваат на државата и правото. Предметот е поделен на два дела. Првиот
дел се однесува на разработка на материјата која се однесува за државата а
вториот дел за правото. Едни од основните теми кои се разработуваат се:
историскиот контекст и филозофските сфаќања за настанокот на државата;
местото на државата во политичкиот систем и нејзините белези, функции и
организација; видовите на политички режими и облиците на владеење и
државно уредување; моделите на демократија, политичките интереси и
легитимитетот;концептот на суверенитет и супранационализмот; правната
држава и човековите права; врската меѓу правните норми со другите видови
општествени норми; суштината на правниот поредок, норма, акт и однос;
субјекти на правото; концептите на законитост и правичност и видовите на
толкување на правото.
Предвидени студиски достигнувања
Литература: По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања, консултации, лабораториски вежби
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен испит
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
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Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација.

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ИСТОРИЈА

НА НОВИНАРСТВОТО

Код на предметот: ЗПН140
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Цел на предметот историја на новинарството е студентите да се здобијат со теоретски знаења
облиците на општествено комуницурање,средствата за комуницирање и нивниот развој низ
историјата.
Содржина на предметот:

Новинарството е социјална дејност. Тоа е производ од одредени историски
услови како начин, облик и средство на општественото комуницирање на
големи далечини и помеѓу големи човекови заедници, по пат на јавни
гласила.Но, и пред појавата на печатот, радиото, телевизијата, интернетот,
луѓето комуницирале со соодветни средства и начини.Затоа предмет на
журналистиката е и историјата на комуникациите.
Предмет на историјата на новинарството е историјата на комуникациите и
масовните медиуми од аспект на историскиот развој, земајќи ги предвид и оние
фактори кои имале влијание врз оформувањето на нивниот политички,
идеолошки и технички профил.
Во сферата на интерсирањето на оваа наука влегуваат и организационоправни прашања:информативни агенции, издавачи, новинарско-издавачки
корпорации, редакции, потоа големината на тиражот, формите на
колпортажата, слободата и цензурата итн.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература
По избор на предметниот наставник
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Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Power Point презентација и Вежби. Изработка на
Методи на наставата: Предавања со
семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
Вежби
0-10
81-90
Колоквиум
0-20
71-80
Колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

10
9
8
7
6
5

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ОСНОВИ

НА ЕКОНОМИЈА

Код на предметот: ЗПН150
Наставник: доц.д-р Љупчо Блажевски
Соработник: Илија Груевски, пом. асистент
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Целта на предметот е студентите да се стекнат со знаења од областа на
економијата,пазарното стопанство и принципите на пазарот со што се осбособуваат за
комуникација со јазикот на современата економија.
Содржина на предметот:

Успешното совладување на наставната програма по овој предмет е
претпоставка да се разбере што е пазарна економија и да се сватат
законитостите на нејзиното функционирање, а воедно дда се разберат
причините за економската нестабилност.Изучувајќи го овој предмет ќе се дојде
до интересни сознанија за причините за небработеноста, за инфлацијата, за
ниските стапки на економски раст и за постоење на сиромаштија во земјите во
развој.Многу млади луѓе ќе сакаат да разберат зашто поранешните
социјалистички земји го напуштиле сопствениот економски и политички систем
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и се определиле за пазарна економија.Преку научна експликација на научната
содржина се прави обид низ еден сублимиран приказ да се навлезе во
основните теоретски сознанија за економијата имајќи го предвид фактот дека
овој предмет е наменет за изучување на студентите од Правниот
факултет.Преку наставната содржина си има за цел да им се олесни на
студентите совладувањето на оваа комплексна материја, а при тоа да се се
изземат есенцијалните економски феномени и појави, со едноставна
мотивација, студентите со ограничен напор да ги осознаат економските
феномени кои се во центарот на интересирањето како од теоретски, така и од
практичен аспект.Во целост опфатената материја има за крајна цел да ги
оспособиме студентите да комуницираат со јазикот на современата економија.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Студентот/студентката: Се оспособува да ги применува стекнатите знаења областа на
Зоологијата и настанувањето и развојот на животнинскиот свет.
Литература:Литература: д-р Таки Фити:основи на микроекономија и основи на

макроекономија
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата т.е. реоретскиот дел на предметот, кој ќе се
изведува писмено со тестирања од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ПОЛИТИЧКИ

СИСТЕМ

Код на предметот: ЗПН210
Наставник: проф.д-р Светомир Шкариќ
Соработник: Владимир Арсов, помлад асистент
Статус на предметот: Заедничка задолжителна настава
ЕКТС: 6
Услов: /
Цели/компетенции на предметот:
Целта на предметот е студентите е да се стекнат со знаења за одредени правни институти како
легалитет,легитимитет демократија и сл.,како и со знаења за политичкиот систем и уредување
во Р.М.
Содржина на предметот:

Оваа научна дисциплина ги опфака прашањата околу називот и потеклото на
политиката и политичката власт, легалитетот,легитимитетот,концептот на
правната држава и власта како предмет на проучување на политичкиот систем.
Изучување на демократијата,принципите врз основа на кои се остварува
демократијата , ја изучува совреманата демократија со посебана нагласка на
демократските процеси и односи во РМ.
Во рамките на овој предмет се изучуваат и либерализмот, либералната држава
и демократија со посебен акцент на либералниот концепт на државата и
општеството во РМ,либералните вредности ,цивилното општество, локалната
самоуправа,политичките партии,политичката култура и јавното мислење.
ВАНКОВСКА, Билјана: Политички систем, БОМАТ ГРАФИКС, Скопје, 2007
Број на часови на активна настава:
Предавања: 60
Вежби:30 Други форми на настава:натпревар по ораторство 30
Методи на наставата:
Предавања со визуелна електронска презентација и демонстрација, фронтални и интерактивни
предавања, семинарска работа, вежби по ораторство,практична работа во групи( припремање,
организирање и учество во натпревари по ораторсто на локално и републичко ниво)
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
Поени
од - до
критериум
оценка
Предавања
Вежби
Колоквиум
Колоквиум
семинарска/проект

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10

70%
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91-100
81-90
71-80
61-70
51-60

10
9
8
7
6

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
Завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот и правилниците на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација еднаш годишно.

5

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: МАКЕДОНСКИ

ЈАЗИК СО КУЛТУРА НА ИЗРАЗУВАЊЕ

Код на предметот: ЗПН230
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Цел на предметот е проучување на современиот македонски стандарден јазик, и групите на зборови, со
цел да се стекне студентот со способност за правилно изразување.

Содржина на предметот:

Основни познавања на зборообразувачките правила на современиот македонски
стандарден јазик.Детално проучување на зборообразувачките модели на
современиот македонски стандарден јазик од сите групи на зборови.Основни
познавања на лексичкиот систем на современиот македонски стандарден
јазик.Основни познавања на македонската фразеологија.Креација на македонски
зборуван и пишуван текст.Во рамките на предметот ке се изучува :слобода на
изразувањето, категории на изразувањето, слободата на изразувањето ,
новинарството, и медиумите, права поврзани со изразувањето, и сл.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
Литература:
По избор на предметниот наставник

Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Присуство на предавања, вежби, самостојно изработена и позитивно оценета
семинарска работа се услов за полагање на колоквиум и испит.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања
0-10
91-100
10
вежби
0-10
81-90
9
колоквиум
0-20
71-80
8
колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10 70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата т.е. теоретскиот дел на предметот, кој ќе се
изведува писмено со тестирања од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација.

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии

СОВРЕМЕНА МАКЕДОНСКА И ЕВРОПСКА ИСТОРИЈА
Код на предметот: ЗПН220
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Цел на предметот е стекнување на знаења за современата Македонска историја, како и
анализа на поновите Европски збиднувања.
Содржина на предметот:

Предметот на современата европска и македонска историја опфаќа анализа на
развојот на националните и на либералните држави на Европа, како и на
историјата на Македонија .Првиот дел претставува преглед и анализа на
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии

динамиката и хронологијата на меѓудржавните односи, на меѓународните
политички односи ,пред се обликувани преку политиката на главните европски
држави и преку конференциската дипломатија.Во делот за Македонија станува
збор за преглед и анализа за положбата на Македонија во османската
империја, за политиката на европските и балканските држави, за историјата на
македонското ослободително движење и за историјата на дележот и на
политичкиот и правниот третман и развој на Македонија во рамките на
балканските држави,односно во рамките на своеименската државност.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература: По избор на предметниот наставник
.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби. Изработка на
семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата т.е. реоретскиот дел на предметот, кој ќе се
изведува писмено со тестирања од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ИНФОРМАТИКА
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
Код на предметот: ЗПН240
Наставник: д-р Владо Гичев , редовен професор
Соработник: Зоран Здравев , пом. асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот:
Целта на предметот е студентот да се стекне со основни познавања од областа на информатиката и
компјутерството.

Предметната програма опфаќа содржини кои се надоградба
на основните познавања од информатиката. Вовед во новите информациските
технологии
(ИТ).
Истражување,
собирање,
обработување,организирање,
структурирање, зачувување, пребарување, пренесување, и заштита на
информациите. Креирање на електронски документи. Користење на интернет.
Пристап до бази на податоци. Предности и недостатоци на ИТ во политиката. Нови
трендови во користење на ИТ во политичкиот процес.Преку оваа предметна
програма студентите ќе се оспособат да ги следат промените во сферата на
информатичките технологии, користење на интернет, пристап до бази на податоци,
изработка на електронски документи.
Содржина на предметот:

Литература: По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата:
Наставата се изведува со употреба на современа техника (компјутери, видео-бим).
- Теорискиот дел на наставата се изведува во факултетските предавални. Сите предавања се
компјутерски обработени и презентирани.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од - до
критериум
предавања
0-10
91-100
вежби
0-10
81-90
колоквиум
0-20
71-80
колоквиум
0-20
61-70
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
завршен
30
30%
под 50
Методи на оценување и скали за оценување:
Во согласност со Статутот на Универзитетот
Методи на евалуација на квалитетот:
Анкетна евалуација од страна на студентите и самоевалуација.
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оценка
10
9
8
7
6
5
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АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии

СТРАНСКИ ЈАЗИК(АНГЛИСКИ,ГЕРМАНСКИ,РУСКИ)
Код на предметот: ИПН260
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:Способност на студентот за оперирање со правните термини на
некој од предвидените светски јазици.
Содржина на предметот: Предметот опфаќа стекнување знаења и надоградувања на веќе

стекнатите знаења посебно од областа на правните термини и имплементирање на истите во
изготвување и читање литература на еден од светките јазици.Во рамките на предметот ке се
изучуваат и теми од етиката и функцијата на новинарството; квалитети на новинарското
пишување;пишување на кратки вести(наслов, лидо, тело на сторијата, кр4ај на сторијата).Во
рамките на предметот ке се изучуваат стиловите на пишување , водењето на интервјуа;
известување од говори, конференции и состаноци
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
.
Литература:

1. А. А. Бондаренко, И.В. Гуркова - Здравствуй, русский язык!, Просвещение, Москва, 2002.
2. Л. В. Московкин, Л. В. Сильвина - Руский язык. Учебник для иностранных студентов
подготовительных факультетов, СМИО Пресс, Санкт- Петербург, 2006.(руски јазик)
1.Upstream Pre-Intermediate by Bob Obee and Virginia Evans (Express Publishing
2003);(англиски јазик)
1. Ankommen in Deutschland, Elke Günzel, Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Verlag für
Deutsch, (Lektion 1-10) (германски јазик)
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
критериум
оценка
Предавања
0-10
Вежби
0-10
Колоквиум
0-20
Колоквиум
0-20
семинарска/есеј/проект
0-10
Завршен
30
Методи на евалуација на квалитетот:

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

70%
30%
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ВОВЕД

ВО НОВИНАРСТВОТО

Код на предметот: ЗПН310
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Стекнување со основни знаења за младите новинари, кои ќе ги воведат во новинарската
техника и практика.

Содржина на предметот:На почетокот од студиите овој предмет дава посебен
белег со оглед на основите што им ги нуди на младите новинари.Предметот
претставува вовед во новинарската теорија и практика.Акцентот е ставен на
новинарот и неговата креативна моќ во градењето на стилските
особености,пристапиот и начинот при создавањето првовремена, прецизна и
објективна информацијата.Се тргнува од поимот информација за да се
утврдуваат
изворите
на
информација,
степените
на
актуелност,аргументираност и содржајност на новинарскиот производ.Тука се и
низа други аспекти што ги подразбира новинарската лабораторија и
практичната примена на основните теоретски поставки.Сегменти од
програмата:публицистички
стил
во
контекстот
на
функционалните
стилови;општи и посебни стилски одлики;информација, поим , извори на
информација;вредносен минимум на информацијата, актуелност, степени на
актуелност; актуелна појава или процес; принципот на актуелизација;
принципот АВС; точно ,кратко и јасно ,патот на новинарскиот
производ,новинарското Јас, емотивна дистанца, издвоено мислење,
новинарство и идеологија, итн.

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
По избор на предметниот наставник
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата , кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Основни академски студии, прво ниво
Назив на предметот: КОМУНИКАЦИСКИИ

ТЕОРИИ

Код на предметот: ЗПН320
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот:
Целта на предметот е стекнување на знаења во врска со масовните медиуми и средствата за
комуницирање и местото и улогата на човекот во овие комуникациски системи.
Содржина на предметот:

Комуникациските теории, пред се, треба да одговорат на фундаменталните
прашања:што се случува со основната суштина на човекот во сложените
комуникациски процеси во кои доминираат техниката и технологијата, каде е човекот
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии

во големите комуникациски системи, во масовните медиуми, кои нови социјани
димензии, но и противречности, се отворија за човекот и човековата заедница.Овој
комуникациски комплекс ги истакнува човековите комункации(мегусебни и масовни) ,
феноменот на симболичката интеракција и комуникациските системи.Во вториот дел
се разгледуваат теориите кои сметаат дека не настануваат предпоставки за
општествени промени , туку се информатизираат претходно воспоставените односи на
општествена моќи доминација.Третиот дел се однесува на теоретските концепти кои се
занимавааат конкретно со улогата на Интернет, како нов домен на политичко
функционирање и културната трансформација.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи вештини
- не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
. По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2х15=30
Вежби:
2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата:
Предавања, вежби, консултации, семинарски, употреба на електронско учење во наставата и вежбите.
Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
бодови
од - до
критериум
оценка
предавања
вежби
колоквиум
колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен испит

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот: Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: КОМУНИКАЦИИ И

ОДНОСИ СО МЕДИУМИТЕ

Код на предметот:ЗПН330
Наставник: ,
Статус на предметот: Изборен
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
ЕКТС: 4
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Стекнување со знаења за културниот идентитет,културната политика и за тоа како медиумите влијаат
врз градењето и промената на културниот идентитет.
Содржина на предметот:

Во рамките на овој предмет ке се изучуваат целите на медиумските содржини;
културниот идентитет и културната политика; медиумите ви функција на градење и
размена на културни идентитети, етиката и естетиката на медиумските содржини
;човековите комуникации и медиумите; технологии на масовнните медиуми ;
публиката и пазарите на културата
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
практични. Изработка на семинарска работа. Теренска настава, практична обука во текот на
вегетативниот период, прагови на штетност и презимање на мерки за сузбивање.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10 70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

ВОВЕД ВО ПОЛИТИЧКИ НАУКИ

Код на предметот: ЗПН340
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Стекнување знаење за политичките теории,современите политики и политичката власт.
Содржина на предметот:

Овој предмет ги опфака прашањата околу називот и потеклото на
политиката,политичките
теории
и
политичката
власт,
легалитетот,легитимитетот,концептот на правната држава и власта како
предмет на проучување на политичките науки.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет..
Литература:
. По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
предавања
вежби

0-10
0-10

91-100
81-90
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
колоквиум
0-20
71-80
8
колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

МЕЃУНАРОДНО ЈАВНО ПРАВО

Код на предметот: ИПН350
Наставник: проф.д-р Владимир Ортаковски
Соработник: Ана Никодиновска, помлад асисистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Стекнување знаење од областа на меѓународното јавно право и темелна разработка на
институтите на меѓународното право.
Содржина на предметот:
Предметот се бави со објаснување на меѓусебно поврзаните категории на меѓународната заедница,
меѓународниот поредок и меѓународното право, со цел да се лоцира местото и улогата на последното во
поширокиот контекст, како и со определување на правната природа и опфатот на меѓународното право.
Понатаму, се изучуваат субјектите на меѓународното право, основните принципи со кои се уредени
меѓународните односи (суверена еднаквост на државите; имунитети и други ограничувања на
суверенитетот; не-мешање во внатрешните работи на државите; забрана за употреба на сила; обврската
за мирно решавање на споровите; почитување на човековите права; самоопределување на народите);
процесот на создавање на меѓународното право, преку третирање на изворите на меѓународното право и
толкувањето на ова право;имплементацијата на меѓународното право. Со завршувањето на овој предмет,
се очекува студентот да биде оспособен да ја познава суштината и опсегот на меѓународното јавно право,
да ги толкува и применува овие норми, да има увид во основните вредности, институции и постапки врз
кои што се темели меѓународното право, што би му овозможило понатамошно продлабочено изучување
на посебните меѓународно-правни дисциплини.

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
.
Литература:

ФРЧКОСКИ, Љ.Д., ТУПУКОВСКИ, В., ОРТАКОВСКИ: Меѓународно јавно право,
Табернакул, Скопје, 1995.
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, дискусии, симулации,
изучување на практични случаи. Изработка на семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
0-30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација
Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ИСТОРИЈА

НА ПРАВО

Код на предметот: ИПН360
Наставник: Проф. д-р Владо Поповски
Соработник: Олга Гуркова, пом. асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Цел на предметот е запознавање со разните форми на државата и правото хронолошки, од
најстарите вакви форми па се до поновите облици.
Содржина на предметот:

Стар век

Вавилонското право
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии

Атинското право
Среден век
Византиското право
Германското право
Словенското право
Шеријатското право
Правото во леберализмот
Правото во империјализмот
Македонија
1. Правото во Македонија под власта на Византија : а) од VI – VIII век
б) од VIII – IX век
2. Самуиловото царство ( 976-1018 година)
3. Правото во Македонија за време на Османската Империја
4. Државно правните концепти на македонското движење во XIX и XX век
-

Нормативните акти на Кресенското востание

-

Нормативните акти за државното уредување на Македонската лига

-

Државно правните концепти на ТМОРО и Крушевската Република и
државно-правните концепти на ВМРО помеѓу двете Светски војни

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература

Општа правна историја од проф. Д-р Сима Аврамовиќ, Белград, 1999
година; Општа историја на државата и правото , (делот за Либерализам
и Империјализам) од Проф. д-р Љубица Кандиќ и Алберт Вајс од 1971
година, и Историја на државите и правото на Југословенските народи (
делот за Македонија) од проф. Д-р Александар Христов и проф. Д-р
Никола Сотировски од 1980 година.
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Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15 =30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Power Point презентација, Вежби,Изработка на
Методи на наставата: Предавања со
семинарска работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од лабораториски вежби т.е. од практичниот дел на
предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Филозофија на правото
Код на предметот: ИПН370
Наставник: проф. д-р Стеван Алексоски
Соработник: Страшко Стојановски, пом. асистент
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Наставната содржина ќе им овозможи на студентите да се стекнат со знаења за односот на правото
со обичајните и морални норми, како и запознавање со гледиштата и сфаќањата за правото на
најпознатите филозофи низ историјата.
Содржина на предметот:

Содржина: што, како и зошто (односно што претставува филозофијата на правото и зошто
таа е не само интелектуално туку и практично релевантна). Односот на правото и
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принудата, слободата, моралот, обичајот и другите општествени норми; преглед на
глобалните пристапи во проучувањето на правото (позитивистичко-формалистички,
социолошко-фактицистички, природноправниот и интегралниот); различните сфаќања за
суштината, структурата и функцијата на правото, (групирани во три категории предмодерни, модерни и постмодерни). Правната аксиологија (вредностите кои правото ги,
односно треба, да ги остварува -мир и поредок, правда, слобода, еднаквост, општо добро,
сигурност и се прави анализа колку позитивното право на Република Македонија реално ги
остварува таквите вредности); методите на проучување, создавање и толкување (примена)
на правото и на правниот јазик како основен инструмент на создавање и запознавање со
правото. Посебниот дел на Филозофијата на правото опфаќа преиспитување на некои
основни концепти и категори на јавното и приватното право од правнофилозофски аспект
(правна држава и владеење на правото, слободите и правата на човекот и граѓанинот,
вината и казната, особено смртната казна, сопственоста, договорот и бракот).
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback...
Литература:Lukic Filozofija prava
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања. Изработка на семинарски работи. Разгледување и студија
на случаи од праксата. Индивидуални и тимски разбирања. Tимска работа заклучно со
тимскиот настап. Работилници. Mетоди на групни дискусии
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-финален писмен испит (30% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-тестови (колоквиум) (40% од оценката)
Континуирана проверка на знаењата од предавањата.
-други активности (30% од оценката)
Активно учество и проверка на знаењата од вежбите и предавањата.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
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Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

НОВИНАРСКА ЕТИКА

Код на предметот: ЗПН410
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Разработка на етиката и етичките кодекси и примена на истите во областа на новинарството..
Содржина на предметот:

Овој предмет се занимава со проучување на следново:определување на
основните категории;теоретски гледишта за етиката;примена на етиката во
други професии;белези на новинарската етика;сфери на примена на
новинарската етика; новинарски кодекси.Идејата дека новинарството како
професија има потреба од систем на јасни стандарди на однесување се чини
неспорна, иако мислењата се разликуваат околу природата на овие стандарди
и начинот на кој тие треба да се применуваат во однос на медиумите.Во оваа
дисциплина студентите се стекнуваат со конкретни знаења за посебните
новинарски кодекси, за професионалните тела за примена на етичките
стандарди, меѓународните стандарди за новинарско однесување, со познати
случаи од новинарската практика
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
Вежби
Колоквиум
Колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Студии од прв циклус
Назив на предметот: ИСТРАЖУВАЊЕ

НА ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ
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10
9
8
7
6
5
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Код на предметот: ЗПН420
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот:
Примарната цел на настава по овој предмет е запознавање со начините и техниките за
истражување на јавното мислење .
Содржина на предметот:

Предметот се занимава со проучување на следново:преглед на теориите за
јавно
мислење;јавност:социјални
и
комуникациски
димензии;јавно
мислење:дефиниција, функции и димензии;слобода на печатот и на
комуницирањето;политичкиот процес и јавното мислење;општественото
влијание
на
јавното
мислење;консензус,
консонанција,
коориентација;истржување на јавното мислење;теорија на спиралата на
молкот,јавното мислење во информациското општество; медиумите во
дигиталната ере и јавното мислење;меѓународното комуницирање и јавното
мислење.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање,
преносливи вештини - не се поврзани само со еден предмет.

употреба,

feedback,

Студентот/студентката:
- По завршувањето на овој курс треба да биде способен/а да покаже разбирање и критично
мислење за влијанието на абиотските и биотските фактори врз застапеноста, дистрибуцијата
и организацијата на растителниот свет во природните заедници, како и - Да ја воочи
разликата помеѓу природните растителни заедници и растителните заедници кои се под
влијание на човекот, посебно како агроекосистеми.- Стекнатите знаења и вештини
студентот/студентката треба да знае да ги употребува и надградува при учењето на
предметите во повисоките години од студиите на Земјоделскиот факултет како што се
полједелство, растително производство, физиологија на растенијата и други.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава: 60
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Методи на наставата:

Други форми на настава: 0

Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
од - до
критериум
Бодови
Предавања
Вежби
Колоквиум

0-10
0-10
0-20

91-100
81-90
71-80
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Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен испит
30
30%
под 50
5
Студентите се оценуваат преку редовноста и активноста на предавањата и вежбите, преку
два колоквиуми во вид на тест според теркот на универзитетот текот на семестарот и завршен
усмен испит во предвидените испитни рокови.

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Студии од прв циклус
Назив на предметот: ПРАВА

И СЛОБОДИ НА ЧОВЕКОТ ВО Р.М

Код на предметот: ЗПН430
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов: Студентите треба да имаат запишано втора година на студиската програма
Цели/компетенции на предметот:
Разработка
на
прашањата
за
човековите
слободи
и
права
во
Република
Македонија,почитувањето на овие права,ограничувањето,кршењето на правата и слободите на
граѓанинот итн.
Содржина на предметот:

Овој предмет ги изучува следниве области:идеите за човековите права и
нивното значењеза различните концепции за човековите права;видовите
човекови права, проблемот да се карактеризираат човековите права како право
остварливи права(justiciability), прашања значајни за толкување на човековите
права, балансирање на човековите права со други интереси, прашањето за
хиерархијата на правата, ограничувањето на правата.Покрај теоретските
проблеми на човековите прав, овој предмет ги изучува и човековите права во
Р.М и компаративно.Во рамките на овој предмет ке бидат изучувани и
определени специфични предмети за заштитата и кршењето на човековите
права.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.

Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава: 75
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава: 0
Методи на наставата:
Наставата се изведува преку предавања и вежби, интерактивна настава сo дискусија;
Методи на оценување и скали за оценување:
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Бодови

(максимален број на бодови 100)
од - до
критериум

оценка

Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен испит
30
30%
под 50
5
Студентите се оценуваат преку редовноста и активноста на предавањата и вежбите, преку два
колоквиуми во вид на тест според теркот на универзитетот текот на семестарот и завршен
усмен испит во предвидените испитни рокови.
Методи на евалуација на квалитетот: Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма:
Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Код на предметот:
ИПН440
Наставник: Доц. д-р Војо Беловски
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот:
Знаења за начинот на функционирање на органите на државната управа,разработка на
Законот за општа управна постапка и преку него запознавање со постапката пред управните
органи.
Содржина на предметот:

Предмет на изучување се принципите на организација, работа и делокруг на
административните органи, основните дејности што ја сочинуваат управната
функција, актите на административните органи и односот помеѓу граѓаните и
администрацијата. Изучувањето на предметот административно право ќе го
оспособи студентот за критичка анализа на работењето на органите на
државната и локалната управа, за нивните надлежности, за одговорноста што
тие ја имаат пред своите корисници и пред другите државни органи и
институции.
.
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Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература: По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30 Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација
Методи на оценување и скали за оценување:
(максимален број на бодови 100)
од – до
критериум
бодови
предавања
вежби
колоквиум
колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен испит

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

Оценка
10
9
8
7
6
5

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ПРИМЕНЕТА

ЕКОНОМИЈА

Код на предметот ИПН450
Наставник: доц.д-р Љупчо Блажевски
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов:
Цели/компетенции на предметот:
Наставната единица придонесува пред се за стекнување знаења за функционирањето на економскиот
систем на Република Македонија, законската рамка во Македонија со која се уредува
функционирањето на економскиот систем и раководењето со економските текови преку
мерките на макро и микро економската политика.
Содржина на предметот: Предметот е од стручен карактер. Ги обработува аспектите на
функционирањето на економскиот систем на Република Македонија, законската рамка во Македонија со
која се уредува функционирањето на економскиот систем и раководењето со економските текови преку
мерките на макро и микро економската политика.
-Наставна содржина на предметот е составена од два дела: економски систем и економска политика.
-Во делот за економскиот систем се обработуваат темите за: уставните основни на економскиот систем
на РМ, еволуција на приватната сопственост, карактер и улога на државниот и јавниот сектор во
економијата, институционална структура на економскиот систем, пазарот и цените во економскиот систем
(конкуренција, монополизираност и државна регулација и дерегулација), белези на невработеноста и
пазарот на труд во РМ, пазар на капитал (банкарски систем и небанкарски финансиски институции), “сива”
(неформална) економија, надворешно-трговски и девизен систем, монетарен систем и улога на НБРМ и

39
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фискален систем на РМ.
-Во делот за економска политика се обработуваат темите за: основни приниципи на раководењето со
пазарната економија и современата улога на државата, политика на структурни промени, политика и
законска рамка за поттикнување на развојот на мали и средни претпријатија, политика на распределба на
БДП, политика на надворешно-економски односи, инвестициона политика, законска рамка за
привлекување странски директни инвестиции, личната и јавната потрошувачка во РМ, фактори на
економскиот развој, нивото на развиеност и темпото на развој на РМ и регионален аспект на економскиот
развој на РМ.Со оглед на актуелноста и честата промена на материјата која предметот ја обработува, во
изучувањето се прави перманентно иновирање на содржината, особено имајќи го во предвид тековниот
процес на промени како резултат на приклучувањето на РМ кон ЕУ.

Предвидени студиски достигнувања:
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2x15=30
Вежби:
2x15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: power point – презентација, интерактивни предавања, семинарска
работа.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Трудово право
Код на предметот:ИПН460
Наставник: доц.д-р Војо Беловски
Соработник: Андон Мајошев, пом.асистент
Статус на предметот: Задолжителен
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ЕКТС: 4
Услов: Нема
Цели/компетенции на предметот:
Предметот ги запознава студентите со законот за работни односи и колективниоте договори и
преку нив со сите институти на трудовото право.
Содржина на предметот:

Со овој предмет се опфаќаат сите институции од областа на работните односи
предвидени со Законот за работни односи. Тука пред се се мисли на
засновањето на работниот однос, правата од работниот однос, престанокот од
работниот однос, заштитата на правата од работниот однос, како и
одговорноста на работниците од заснованиот работен однос. Покрај тоа, оваа
дисциплина ги проучува невработеноста, системот на надзор и заштита на
правата од работниот однос и социјалното осигурување.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:

1. Трудово право од Проф. Д-р. С. Наумовски
2. Трудово право и работни односи од Проф. Д-р. Гзиме Старова
3. Закон за работни односи (Сл.Весник бр.62/05)
4. Закон за ПИОМ на РМ
5. Закон за вработување и осигурување во случај на невработеност
6. Закон за здравствена заштита
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Усмено, Power Point презентација.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
Вежби
Колоквиум
Колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%

Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: Право на друштва
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91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5
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Код на предметот: ИПН470
Наставник: доц.д-р Љупчо Блажевски
Соработник: Кристина Мишева,пом.асистент
Борка Тушевска ,пом.асистент
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов:
Цели/компетенции на предметот:
Преку предметот право на друштва студентите се стекнуваат со знаења ос областа на трговските
друштва како форми на организирање на претприемништвото,управувањето со различните видови на
трговските друштва,органите во друштвата и начинот на донесување на одлуки,преку темелна
разработка на законот за трговски друштва.
Содржина на предметот:

Изучување на основните институти како што се трговец, трговец поединец и
трговските друштва, формирање на трговските друштва (фирма, предмет на
работење, седиште); регулирање на трговецот во различни правни систем; поим и
белези на трговецот; правна суштина на трговецот; видови трговци; форми на
трговски друштва; јавно трговско друштво, командитно друштво; друштво со
ограничена одговорност; акционерско друштво; акции; акти на трговските друштва;
командитно друштво на акции; делови на друштвото; тајно друштво; престанок на
трговските друштва; учество во други трговски друштва (поврзани друштва);
преобразба на друштво од една во друга форма на друштво; трговските друштва
што западнале во тешкотии; стопанска интересна заедница; застапување на
друштвата; прокура; трговски полномошник и трговски патник; деловна тајна;
трговски регистар и постапка за упис; трговски книги, годишни сметки и финансиски
извештаи; финансиски резултат и распоредување на добивката; форми на
поврзување и организирање на трговците; форми на поврзување на трговците и
концетрација на капиталот; статусни промени - присоединување, спојување и
поделба на друштвата; учество на вработените во управувањето со друштвата;
претпријатија во државна и јавна сопственост; правна положба на странските
претпријатија и странските вложувања; подружници и претставништва на странски
лица; подружници и претставништва на странски друштва; големи зделки и поврзани
друштва; ништовност и побивање на одлуката на собир на содружници, на собрание
или на орган на управување и надзор и сл..
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15 =15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања со Power Point презентација, Вежби, лабораториски и
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практични. Изработка на семинарска работа. Теренска настава, практична обука во текот на
вегетативниот период, прагови на штетност и презимање на мерки за сузбивање.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
Оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10 70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби т.е. од практичниот дел на предметот.
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ОДНОСИ

СО ЈАВНОСТA

Код на предметот ЗПН510
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 8
Услов:
Цели/компетенции на предметот:

Предметот ги опфака основните поими во врска со односите
со јавноста.Другите аспекти се фокусираат на техниките, методите и начините на PR
комуникацијата, како и најразличните практики за односи со јавноста во земјите каде
што PR-от е најразвиен.Предметот опфака и практичен дел каде што овие техники ке
може да се применуваат во одредени ситуации.
Содржина на предметот:

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback, преносливи
вештини - не се поврзани само со еден предмет.
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Основна литература:
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања:
2х15=30
Вежби:
2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: power point – презентација.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-писмен испит (50% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања
од предметната содржина
-практичен испит (10% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од вежби .
-семинарска работа и колоквиум (40% од оценката)
Проверка на знаењата од предавањата, активно учество и проверка на знаењата од вежбите.
Методи на евалуација на квалитетот:
Придружна евалуација на студентите и самоевалуација

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: НОВИНАРСКИ

И МЕДИУМСКИ ЖАНРОВИ

Код на предметот: ЗПН520
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот:
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Содржина на предметот:

На студентите по новинарство предметот новинарски и медиумски жанрови своите
основи ги има во теоретскиот третман и во практичната примена на новинарските
и медиумските жанрови во печатените и електронските медиуми.Предмет на
интерс

ке

бидат

жанровите

вест(со

подвидовите

вест

од

основен

тип,

интерпретативна вест и нецелосни вести-флеш, протоколна вест, занимлива вест
и ситна вест), извештај(со подвидовите:стандарден извештај, коментаторски
извештај, репортерски извештај) и информативно интервју.Внимание ке се посвети
на спецификите на новинарскиот производ наменет за печатот, од идеја за
резултат:следење на настанот, прибирање факти и нивана проверка, пишување,
планирање, објаување, ефект.Сегменти од програмата за печатените и за
електронските медиуми:жанрот како историска и теориска категорија, теоретски
третман и практичната примена на жанровите, жанровска доминанта, единство на
содржината и формата, глобална жанровска класификација, жанровски и стилски
аспекти, медиумска приспособливост на новинарскиот производ , итн.

Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback
Литература- По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања, изработка на семинарски работи, методи на групни дискусии
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
Вежби
Колоквиум
Колоквиум
семинарска/есеј/проект
Завршен

0-10
0-10
0-20
0-20
0-10
30

70%
30%
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91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
под 50

10
9
8
7
6
5
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академски студии
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-финален писмен испит (30% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-тестови (колоквиум) (40% од оценката)
Континуирана проверка на знаењата од предавањата.
-други активности (30% од оценката)
Активно учество и проверка на знаењата од вежбите и предавањата.
Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат евалуација.

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот: ИЗВЕСТУВАЧКО

НОВИНАРСТВО

Код на предметот: ЗПН530
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
ЕКТС: 4
Услов:
Цели/компетенции на предметот:

Содржина на предметот:

Со овој предмет студентите ке имаат можност да се запознаат со правилата на
известување во печатените и електронските медиуми, да посетуваат вистински
настани на терен, да известуваат од прес-конференции и за други поважни
настани.студентите ке добиваат различни задачи замислени како обука во
пишувањето вести и извештаи, заппочнувајки од едноставни вежби до посложен
материјал.
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback...

Литература
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 1х15=15
Вежби: 1х15=15
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања, Изработка на семинарски работи, Mетоди на групни
дискусии.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
поени

од – до

Критериум

оценка

Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-финален писмен испит (30% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-тестови (колоквиум) (40% од оценката)
Континуирана проверка на знаењата од предавањата.
-други активности (30% од оценката)
Активно учество и проверка на знаењата од вежбите и предавањата.
Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат евалуација.

Студиска програма: Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студии: Прв циклус на студии
Назив на предметот:

НОВИНАРСТВО ВО ПЕЧАТЕНИТЕ И ЕЛЕКТРОНСКИТЕ

МЕДИУМИ
Код на предметот: ЗПН540
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
ЕКТС: 6
Услов:
Цели/компетенции на предметот:

Во рамките на овој предмет ке се изучува:вовед во
технологијата на печатените медиуми;вовед во технологијата на електронските
медиуми; атрибути на новинарството во печатените медиуми;атрибути на
новинарството во електронските медиуми;содржина и форма на новинарскиот
производ;практики на новинарството во печатените медиуми;практики на
новинарството
во
електронските
медиуми;публика
на
печатените
медиуми;публика на електронските медиуми;конвергенција на медиумите.
Содржина на предметот:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
Предвидени студиски достигнувања: знаење и разбирање, употреба, feedback......
Литература
По избор на предметниот наставник
Број на часови на активна настава:
Предавања: 2х15=30
Вежби: 2х15=30
Други форми на настава:
Методи на наставата: Предавања, Изработка на семинарски работи, Разгледување и студија
на случаи од праксата. Индивидуални и тимски разбирања. Tимска работа заклучно со
тимскиот настап. Работилници. Mетоди на групни дискусии.
Оценка на знаењата (максимален број на бодови 100)
поени
од – до
Критериум
оценка
Предавања
0-10
91-100
10
Вежби
0-10
81-90
9
Колоквиум
0-20
71-80
8
Колоквиум
0-20
61-70
7
семинарска/есеј/проект
0-10
70%
51-60
6
Завршен
30
30%
под 50
5
Методи на оценување и скали за оценување:
Нумерички оценки во согласност со Статутот на Универзитетот
-финален писмен испит (30% од оценката)
Евалуација на здобиените знаења од предавањата, кој ќе се изведува писмено со тестирања од
предметната содржина
-тестови (колоквиум) (40% од оценката)
Континуирана проверка на знаењата од предавањата.
-други активности (30% од оценката)
Активно учество и проверка на знаењата од вежбите и предавањата.
Методи на евалуација на квалитетот:
Студентите вршат анонимна евалуација после завршени предавања и вежби, а и професорот и
асистентот вршат евалуација.

Студиски програм Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии

ТЕХНОЛОГИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ВО МЕДИУМИТЕ
Шифра на предметот: ИПН550
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Задолжителен
Број на ектс: 6
Услов:
Цел на предметот:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Студентите со изучувањето на овој предмет ке се запознаат со сите аспекти од
создавањето на весникот.Тие ке имаат посета на весници и печатници,со цел
да го видат процесот на подготвување и печатење весник.Студентите ке се
запознаат и со начинот на функционирање на телевизијата и радиото.Ке имаат
можност да ја видат работата на секој дел поединечно(камера, монтажа,
миксети,сл.)
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања: 2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување ( Максимален број на поени 100)

Студиски програм Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: МЕДИУМИТЕ

И ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА

Шифра на предметот:ИПН560
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
Број на : 4
Услов:
Цел на предметот:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Во рамките на овој предмет ке се изучуваат:теории за медиумите;појава на
транснационалнита/глобалните медиуми;услови,елементии карактеристики на
глобализацијата; типологија на глобалната интеракција; глобална, национална
и
локална
публика;новите
комуникациски
технологии
и
глобализацијата;глобализацијата и популарната култура.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
семинарски работи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)
Студиски програм Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: МЕДИУМСКО

ПРАВО

Шифра на предметот:ЗПН610
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
Број на ектс : 4
Услов:
Цел на предметот:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Во рамките на овој предмет ке се изучуваат:правна рамка на организацијата и
работењето на медиумите;историски развој на слободата и печатот;идејни
аспекти на слободата на медиумите;модели на правното регулирање на
медиумите во либералните демократии;право на печатените медиуми :поим,
лиценци за печатење весници и списанија, превентивно конфискување на
изданија, право на исправка и право на одговор, кривична и граѓанска
одговорност, саморегулирање,наднационални правила и стандарди; право на
електронските медиуми; правно регулирање на on-line медиуми и на интернет.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)

Студиски програм Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: ПОЛИТИЧКА

СОЦИОЛОГИЈА

Шифра на предметот:ЗПН620
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
Број на : 4
Услов:
Цел на предметот:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во понатамошната
професионална работа.
Содржина на предметот:

Политичката социологија како научна дисциплина ги изучува научите
аспекти на социјалното групирање на моката чија цел е преку
организирана политичка мок да влијае врз власта како да ја освои да ја
расподели и да ја спроведе.Таа се занимава со истражување на
културните, институционалните,класните, сопственичките, религиозните и
националните услови за формување на политиката како борба за власт.Таа
го
изучува
настанувањето
и
ширењето
на
демократиите
и
диктатурите,формите на демократија, теориите на политичката мок,
теориите на елитите,теориите на политичките конфликти и други
теории.Покрај другото се занимава со изучвање на социјално политичките
дотрини
и
идеологии(либерализам,коверзативизам,социјализам,национализам,фашизам,р
асизам,комунизам,анархизам
и
со
демохристијанските
доктрини).Политичката социологија ги проучва политичките партии,групите
за притисок и интересните групи и ја изучува демократијата како однос
мегу конфликтот и консензусот.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема, семинарски
работи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)

Студиски програм Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: НОВИНАРСКИ

АНАЛИТИЧКИ ЖАНРОВИ

Шифра на предметот:ЗПН630
Наставник:
Соработник:
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
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Статус на предметот: Изборен
Број на : 4
Услов:
Цел на предметот:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Во рамките на овој предмет ке се третираат новинарските облици преку кои
новинарот влијае, со својот став, во формирањето на јавното
мислење.Станува збор за жанровите:коментар, статија, рецензија и
аналитичко интервју.Акцентот ке биде ставен на прашањата аналитичност,
аргументираност, објективност, слободата и одговорноста на коментаторот,
структура на коментарот, видови коментари:аналитички и полемички, уводник
и обичен, осврт, стсија, сличности и разлики мегу коментарот и статијата.Кај
новинарските аналитички жанрови за електронски медиуми , посебно ке му се
посвети на прашањето на анализата како метод на прибирање податоци и
како начин на нивна разработка од аспект на медиумските специфики на
радиото и телевизијата.Предмет на интерсирање ке бидат специфичните
новинарски форми на радиото и телевизијата:тркалезна маса, дебата, анкета ,
интервју.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарски работи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)

Студиски програм Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: ПЕЧАТЕНИ

И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИУМИ

Шифра на предметот:ЗПН640
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
Број на : 4
Услов:
Цел на предметот:
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Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
понатамошната професионална работа.
Содржина на предметот:

Во рамките на предметот ке се изучуваат:теоретски и практичен пристап во
проучувањет
на
печатот
како
медиум
и
неговите
специфичности.Карактеристики
на
новинарството
во
печатените
медиуми.Медиумски модели во светот.Производство на печат и влијанието на
технологијата.Аспекти кои влијаат на печатот, како што се пазарот и
маркетингот.Монополи и медиумски магнети.
Теоретски и практичен пристап во проучувањето на телевизијата како
медиум.запознавање со ТВ опремета и техниката.Запознавање со
специфичностите на телевизијата како медиум.
Теоретски и практичен пристап на радиото како медиум,запознавање со
опремета за радио.Запознавање со специфичностите на радиото како медиум.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)

Студиски програм Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: СЛОБОДА

НА ИЗРАЗУВАЊЕ

Шифра на предметот:ИПН650
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
Број на : 4
Услов:
Цел на предметот:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
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Содржина на предметот:

Во рамките на овој предмет ке се изучуваат:Слобода на изразувањето:поим,
компоненти, улога; филозофски и политички аспекти на слободата на
изразување; категории на изразување; слобода на изразувањето,
новинарството и медиумите; национална правна рамка на заштита и
ограничувањето на слободата на изразување; компаративни стандарди за
заштита и ограничувањето на слободата на изразувањето; ограничување на
слободата на изразување од страна на државата заради заштита на одредени
интереси; слободата на изразување во однос на другите гарантирани права и
слободи; права поврзани со слободата на изразување(право на здружување,
слободен пристап до информации, заштита на податоци); казненопоправни
аспекти на ограничувањето на слободата на изразување( навреда, клевета);
судска практика.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарски работи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)

Студиски програм Новинарство и односи со јавноста
Вид и ниво на студиите: Прв циклус на студии
Име на предметот: МЕДИУМСКО

УРЕДУВАЧКА ПОЛИТИКА

Шифра на предметот:ИПН660
Наставник:
Соработник:
Статус на предметот: Изборен
Број на : 4
Услов:
Резултат од предметот:
Стекнатите знаења да се применуваат во понатамошниот процес на образование како и во
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Содржина на предметот:

Со овој предмет студентите ке имаат можностда се запознаат со правилата на
уредување во печатените и електронските медиуми.Ке се занимаваат со
прцесот на уредување:како да се избере текст, како да се корегира текст
напишан од друг, како да се „облече“ статија.студентите ке работат на
формата на текстот, на правилата за уредување на секоја содржинска страна
од весникот.Студентите ке имаат посета и на дневни весници и разговори со
уредници, со цел да се запознаат со уредувачката политика.
Литература:
По избор на предметниот наставник
Број часови на активна настава:
Предавања:2x15=30
Вежби:2x15=30
Методи за изведување на наставата:Теориска настава со користење на современа опрема,
семинарскиработи, практична настава консултации.
Оценување (Максимален број на поени 100)

Студиска програма:
Правен Факултет-Кочани
Вид и ниво на студии: I циклус на студии
Содржина на стручната / методичка практика:
Организирана практична работа досега не е спроведена на Правниот факултет во Кочани. Не е
планирана задолжителна практична работа која ќе се спроведува во повисоките семестари.
Поради карактерот на правните науки наставата на Правниот Факултет во Кочани, дисперзирани студии
по новинарство и односи со јавноста и применета политика и дипломатија во Штип се изведува без
практична работа, единствено во вид на предавања и вежби по сите предмети

Број на часови на практичната настава:
Оценка (максимален број бодови 100)
Присуство на праксата
Водење дневник
Изведување на практичната работа (пробен/реализиран час од практичен испит)
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Табела 5.2.б Спецификација на дипломската работа
Студиска програма:Правен факултет-Кочани
Тригодишни студии – Новинарство и односи со јавноста, јавна администрација и применета политика и
дипломатија.
Петгодишни студии – правосудна насока
Вид и ниво на студии: I циклус на студии
Назив на дипломската работа: Дипломска работа на соодветна тема
Наставник/ментор:
ЕКТС: 6
Услов: Положени сите предмети предвидени со студиската програма
Цели на дипломската работа:
Цел на дипломската работа е да стекнатото знаење во текот на студиите се примени во решавање на
конкретни проблеми во рамките на избраната област во која се изработува дипломската теза. Во
рамките на овој дел на дипломската работа студентот проучува некој проблем, неговата структура и
сложеност и на основа на спроведената анализа изведува заклучоци за можните начини на решавањето
на проблемот. Проучувајќи обемна литература студентот се запознава со методите кои се наменети за
решавање на слични задачи понатаму во праксата.
Предвидени студиски достигнувања:
Студентите се оспособуваат за самостојно решавање на соодветен проблем и за самостојно
применување на стекнатото знаење и искуство од соодветната област. Низ самостојното користење на
стручна и научна литература студентите го прошируваат своето знаење од соодветната избрана област.
Во текот на студиите се оспособиле да спроведат, анализираат и да идентификуваат некој проблем во
рамките на дадената тема, а со изработката на дипломската работа сето тоа и практично да го докажат.
Методи за изведување на дипломската работа:
Менторот на дипломската работа составува задача која ја доставува до студентот. Студентот е должен
да дипломската работа ја состави во рамките на зададената тема која е дефинирана како задача на
дипломската работа. Во текот на изработката менторот може да дава сугестии и да упатува на
користење на соодветна литература, со цел да се изработи поквалитетна дипломска работа.
Оценка (максимален број бодови 100)
Критериуми и методи за оценување на дипломската работа
Критериумите и методите на евалуацијата на дипломската работа, која носи 6 кредити, е во согласност
со актите на Универзитетот и истата може да биде оценета од 6-10. (до 100 бодови)
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Табела 5.3. Листа на предмети на студиската програма на I циклус, според типот на предмети
Тип на предмет

задолжителни
предмети

Код
ЗПН110
ЗПН120
ЗПН130
ЗПН140
ЗПН150
ЗПН210
ЗПН220
ЗПН230
ЗПН240
ЗПН310
ЗПН320
ЗПН330
ЗПН410
ЗПН510
ЗПН520
ЗПН530
ЗПН540
ЗПН610
ЗПН620

ЗПН640
ЗПН610

ZFON11I2
ZFON12I2

Назив на предметот

Семестар
I
I
I
I
I
II
Политички систем
Вкупно ЕКТС
Современа македонска и европска историја
II
Македонски јазик со култура на изразување
II
Информатика
II
Вовед во новинарството
III
Комуникациски теории
III
Комуникации и односи со медиумите
IV
Новинарска етика
III
Испитување на јавното мислење
III
Права и слободи на човекот во Р.М
III
Односи со јавноста
V
Новинарски и медиумски жанрови
V
Македонски јазик
Реторика и право
Вовед во правото
Историја на новинарството
Основи на економија

Известување во новинарството и МАС
медиумите
Новинарство во печатените и
електронските медиуми
Медиумско право
Политичка социологија
Новинарски аналитички жанрови
Печатени и електронски медиуми

ЕКТС
6
5
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4
6
6

V

5

V

6

V
V
V
V

4
4
4
4

Табела 5.4. Листа на изборни предмети од студиската програма на I циклус

Р. Б.

Код

Назив на предметот

Тип

Статус на
предметот

Часови на
активна
настава
П

1
2
3
4
5
6

ИПН250

Англиски јазик

ИПН260

Руски јазик

ИПН270

Германски јазик
Историја на правото

ИПН340
ИПН350
ИПН360

изборен
изборен
изборен
изборен
изборен
изборен

Филозофија на правото
Вовед во политичките науки
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7
8
9
10
11
12
13
14
15

ИПН370

Меѓународно јавно право

ИПН440
ИПН450

Административно право
Применета економија

ИПН460

Трудово право

ИПН470

ИПН560

Право на друштва
Технологија и организација во
медиумите
Медиумите и глобализацијата

ИПН650

Слобода на изразување

ИПН660

Медиумско изразувачка
политика

ИПН550

изборен
изборен
изборен
изборен
изборен
изборен
изборен
изборен
изборен

Прилог 5.4.а. Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на Наставно-научниот совет на
Правниот факултет во Кочани.
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Прилог 5.4.б. Одлука за прифаќање на студиската програма од страна на Ректорската Управа на
Универзитетот ,,Гоце Делчев,, - Штип
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Стандард 6. Квалитет, современост, компатибилност и меѓународна препознатливост на
студиската програма
Студиската програма наменета за студентите на Правниот факултет е осмислена на
интердисциплинарен, интегрален и сеопфатен начин, со што им се овозможува на студентите
да имаат пристап до најнови научни и стручни знаења и информации.
Студиската програма по модули е усогласена по најновите промени кои се случуваат во
правото и потребите од иден кадар од областа на правото
Нашата студиска програма е усогласена со современите програми кои се изучуваат на
престижните универзитети во Европа и Северна Америка.
Евиденција: Документација за најмалку една акредитирана студиска програма од
универзитетите од ЕУ со која што е компатибилна и препознатлива програмата – Прилог
6.1,2,3, даден во стандардот.

Стандард 7. Упис на студентите
Студирањето на Правниот факултет во Кочани во состав на Универзитетот се организира во
согласност со Законот за високото образование.
На додипломски студии може да се запише лице кое има завршено четиригодишно средно
образование и ако ги исполнува условите и критериумите утврдени со конкурсот за
запишување.
Потребни документи за упис на факултетите:





сертификат за положена државна матура или меѓународна матура;
извод од матична книга на родените;
државјанство;
диплома за завршено образование и свидетелства за четирите години на средно
образование.

Сите документи се доставуваат во оригинална верзија.
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Евиденција: Прилог на предметите

Стандард 8. Наставен кадар
Опис на потребите на високообразовната научна институција и на обезбедениот наставен
кадар со потребните научни квалификации.
За успешно и квалитетно реализирање на теоретската настава на Правниот факултет, има
вработено редовни професори, вонредни професори, доценти, и соработници - асистенти
магистри и помлади ассистенти.
За првите три години од студиската програма има наставен кадар кои комплетно ги покрива
сите предмети кои се изучуваат на различните модули при Правниот факултет.
Евиденција: Прилог 8.1. Табела со лични податоци - наставници; Прилог 8.2. соработници
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Табела 8.1. Листа на наставници
Часови на
активна
настава

Лични податоци
Р.
Б.

4.

Презиме,
средно име, име
Алексоски
Стеван
Блажевски
Љупчо
Ананиев Марко
Јован
Витанов Трајче

5.

Поповски Владо

Професор

6.

Шкариќ
Светомир

Професор

7.

Ристески Ристе

Професор

8.

Ристески
Темелко

Професор

9.

Кадриу Осман

Вонреден
Професор

2009
По
договор
По
договор
По
договор
По
договор
По
договор

10.

Беловски Војо

Доцент

2009

11.

Витларов Тодор

Доцент

12.

Ортаковски
Владимир

Професор

1.
2.
3.

ЕМБГ

Работен статус

Статус

Датум на
избор

Редовен
професор

Јуни,2007

Х

Доцент

Јуни,2007

Х

Доцент

Јуни,2007

Х

Професор

Х

Х
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По
договор
По
договор

П

В

Постојан
р.о.

По
договор

Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
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8.1.а. Научни и стручни квалификации и задолжувања на наставниците во наставата
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Табела 8.2. Листа на соработници
Часови
на
активна
настава

Лични податоци

Р.
б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ЕМБГ

Презиме,
средно име,
име

Мишева
Кристина
Радевска
Марија
Тушевска
Борка
Арсов
Владимир
Стојановски
Страшко
Митревски
Владимир
Груевски
Стојан Илија
Никодиновска
Ана
Мајхошев
Ванчо Андон
Маролов
Дејан
Ѓуркова Јован
Олга
Нациќ Бранко
Горан

Звање

Датум на
избор

П

В

Работен статус

Постојан
р.о.

Пом.асистент Јуни 2007

Х

Пом.асистент Јуни 2007

Х

Пом.асистент Јуни 2007

Х

Пом.асистент Јуни 2007

Х

Пом.асистент Јуни 2007

Х

2009 г.

Х

Пом.асистент 21.08.2008

Х

Пом.асистент 21.08.2008

Х

Пом.асистент 21.08.2008

Х

Пом.асистент 2009 г

Х

Пом асистент 02.07.2008

Х

Пом асистент Јуни 2007

Х
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8.2.а. Научни и стручни квалификации и задолжувања на соработниците во наставата

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен
Избор во звање
Докторат
Специјализација
Магистратура

Кристина Мишева
Пом.асистент
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет
Вовед во правото и група предмети од областа на Деловното
право
Година
Институција
Област
Универзитет “Гоце
Делчев” Штип
Теоретско-правни
02.06.2007
Правен факултет
науки

Универзитет “Св. Кирил и
Методиј„ Правен
Факултет „ Јустинијан I“Скопје
Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
програма

Назив на предметот

Правен факултет
– граѓанскоправна насока
часови

1.

Вовед во правото

2+2+2

2.

Право на друштвата

2+2+1
2+2+1

3.
Финансово право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Мишева К. : „Друштва за управување со отворени инвестициски фондови“ - Труд во
1.
објавување
2.
3.
4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
Вкупен број на научни и
стручни трудови
Моментално учество на
проекти

1

Монографии

Домашни

Книги
Мегународни

Усовршувања
Правосуден испит
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Никодиновска Ана
Помлад
асистент
Правен факултет – Кочани
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип

Меѓународни односи и Европска надворешна политика
Година
Институција
Област
Правен факултет Меѓународно
Кочани
јавно право и
Универзитет “Гоце
Право на
Избор во звање
Октомври 2008
Делчев” Штип
Европска унија
Филозофски факултет –
Студии за
Скопје, Универзитет “Св
европски
Докторат
Во тек
Кирил и Методиј“ - Скопје интеграции
Специјализација
/
/
/
Социјални
политики и
стратешки
менаџмент за
Факултет за политички
одржлив
науки, Универзитет во
територијален
Магистратура
Октомври 2006
Болоња, Италија
развој
Факултет за политички
науки, Универзитет во
Неапол „Ориентале“,
Меѓународни и
Италија
дипломатски
Диплома
Јули 2005
односи
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
Назив на предметот
програма
часови
Правосудна насока,
Јавна администрација,
Применета политика и
дипломатија- Модул
европско право,
1.
Меѓународно јавно право
Новинарство (изборен)
2+2+1
Применета политика и
дипломатија – Модул
2.
Политики на Европска унија
европско право
2+2+1
3.
Политички систем
Јавна администрација
2+1+1
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
NIKODINOVSKA, Ana: Il conflitto macedone nel diritto internazionale, Universita’ degli
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
studi di Napoli “L’Orientale”, Napoli, 2005.
НИКОДИНОВСКА, Ана: Правото на самоопределување на народите и правото
на сецесија како последна инстанца од правото на самоопределување. (Труд во
постапка на објавување)
2.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
1
Монографии
/
Книги
/
Моментално учество на
проекти
Домашни /
Мегународни
/
Усовршувања
/
Други податоци кои ги сметате за релевантни /
1.

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Борка Тушевска
Пом.асс.
Универзитет “Универзитет Гоце Делчев” Штип
Правен факултет - Кочани
Трговско право, Договорно право
Година
Институција
Универзитет “Гоце
Делчев - Штип
Правен факултет 15.06.2007
Кочани

Избор во звање
Докторат
Специјализација
Магистратура
Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:

Назив на студиската
програма

Назив на предметот

Област

Трговско право

часови

1.

Граѓанско процесно право

3+2

2.

Трговско право

3+2

3.
Договорно право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
1.

Тушевска Б., Меѓународно правни аспекти на понудата, Скопје, 2009.

2.

Тушевска Б., Понудата на неопределени лица – Општа понуда, Правник, Скопје, 2009.
Тушевска Б., Правната способност на друштвото после отворањето на стечајната
3.
постапка. Списание на трудови на ДНУ, Прилеп, 2007.
Тушевска Б., Молчењето како начин на изразување согласност на понудениот, Правник,
4.
Скопје, 2009.
Тушевска Б., Мерки на одбрана на акционерските друштва од преземањето контрола,
5.
Зборник на Економски факултет, Штип, 2009
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и 6
Монографии
1
Книги
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
стручни трудови
Моментално учество на
проекти
Домашни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Име, средно име и презиме
Звање помлад ассистент
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Меѓународни

Дејан Маролов
М-р
Универзитет Гоце Делчев Штип
Правен Факултет Кочани
Година

Институција
Универзитет Гоце
Делчев Штип
Правен Факултет Кочани
Институт за меѓународно
право и меѓународни
односи при Правен
Факултет Јустинијан
Скопје

Избор во звање
– помлад асистент

Докторат
Специјализација

Магистратура
Диплома –
Список на предмети кои наставникот ги држи:

Европски Институт за
високи меѓународни
студии – Ница, Франција
Правен Факлутет, насока
европско право – ФОН
универзитет
Назив на студиската
програма

Назив на предметот

Област
Европско право
Меѓународно
право и
меѓународни
односи
Европски
интеграции и
меѓународни
односи
Европско право и
право на ЕУ
часови

2+1+0
2+1+0
2+1+0

1.Вовед во право на ЕУ
2.Историја на право
3.Семејно право
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

Литература
1.

2.
3.

Проф.Др. Сашо Георгиевски Вовед во правото на ЕУ, Скопје 2007
И литература на предлог на предметниот наставник

проф. Д-р Сима Аврамовиќ Општа правна историја, Белград, 1999 година;
Проф. д-р Љубица Кандиќ и Алберт Вајс Општа историја на државата и
правото , (делот за Либерализам и Империјализам) д1971 година, и
проф. Д-р Александар Христов и проф. Д-р Никола Сотировски Историја
на државите и правото на Југословенските народи ( делот за Македонија) од
1980 година.
Проф.д-р.Темелко Ристески Концепти за предавања
Љиљана Спировиќ Трпеновска Семејно право Скопје 2008
Друга литература на предлог на предметниот наставник
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Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Односите меѓу
Западниот
Балкан и ЕУ со
посебен осврт на
Вкупен број на научни и
односите меѓу
стручни трудови
Монографии
Р.М и ЕУ
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
Семинар по Европска регулатива за еднаквост на половите
Усовршувања
организиран од ЕРА – Триер Германија
Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Олга Јован Ѓуркова
Помлад
асистент
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
Правен Факултет - Кочани
Казнено – правна област
Година
Институција

Област

Избор во звање
Докторат
Специјализација

/
/

/
/

Магистратура

01.12.2009

Диплома
28.06.2006
Список на предмети кои наставникот ги држи:

Назив на студиската
програма

Назив на предметот
1.

/
/
Универзитет “Св Кирил и
Методиј” Скопје
Правен Факултет „Јустнијан Први“
Универзитет “Св Кирил и
Методиј” Скопје
Правен Факултет „Јустнијан Први“

Историја на право

Казнено – правни
науки
Правни студии –
казнено правна
област
часови
2+2+0

2.
Казнено право
2+2+2
3.
Криминологија
2+2+2
4.
Казнено процесно право
2+2+2
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Ананиев Ј., Ѓуркова О., „Финансиската и материјална поддршка на политичките
партии пред и за време на изборната кампања и моделите на транспарентност
(светско и македонско искуство)“ Годишникот на Институтот за социолошки и
политичко правни истражувања – Скопје, 2008 година.
1.
Ѓуркова О., Кривично – правна уреденост на производство и дистрибуирање на детска
порнографија преку мас – медиумите (светско и македонско искуство) Годишник на
Правниот Факултет Кочани
2.
Ѓуркова О., Кривичната постапка за коруптивните кривични дела во Римското право.
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УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
3.

(труд во објавување)

4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
1 (во
стручни трудови
2
Монографии
објавување)
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни
Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен
Избор во звање

Владимир Арсов
Пом.асистент
Универзитет “ Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет
Уставно право и Политички науки
Година
Институција
Универзитет “Гоце
Делчев” Штип
01.03.2007
Правен факултет
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија

Област

Филолошки
факултет –
катедра
Политологија

Докторат
Специјализација
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија
Магистратура

Правен факултет
– Меѓународни
односи

06,12,2006
Универзитет “Св Климент
Охридски” Софија Р.
Бугарија

Правен факултет
– Меѓународни
односи

Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:
Назив на студиската
програма

Назив на предметот
1.

Уставно право

часови
3+2

2.
Политички систем и Политики на Еу
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)

3+2 и 3+2

1.

Арсов В. - Македонија и Светска трговска организација – Софија 2006

2.

Арсов В. Европско право ( труд во објавување)

3.
4.

70

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
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5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
2
Монографии
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни 7
Мегународни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Име, средно име и презиме

Андон Ванчо Мајхошев

Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Пом. Асс. М-р.
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Правен факултет-Кочани

Избор во звање

2008 г.
Прифатен
докторат на
тема
,,Колективно
преговарање,,

Докторат
Специјализација

Магистратура

Година

Институција
Универзитет “Гоце
Делчев,,-Штип
Универзитет,,Св. Кирил и
Методи,,-Скопје
Институт за социолошки,
политички и правни
истражувања-Скопје

Функционирање
на Економскосоцијалниот
совет на РМ во
периодот 19972007 г.

Диплома
26.04.1984
Список на предмети кои наставникот ги држи:

Универзитет ,,Св. Кирил
и Методи,,-Скопје
Институт за социолошки,
политички и правни
истражувања-Скопје
Универзитет во БеоградФакултет за политички
науки
Назив на студиската
програма

Назив на предметот
1.

Уставно право (3+2)
Трудово право (3+1)
2.
Административно право (3+2)
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Книги:

Област
Трудово право

Политички науки

Политички науки
Политикологија
часови
3+2, 3+1 и
3+2

1.Транзициона книга-Проблеми, Барања и Иницијативи на граѓаните на Штип и
Карбинци, , ССМ-РСО-Штип, 2005.
1.
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2.

2. Штрајковите како социјален феномен,, НУБ ,,Гоце Делчев,, Штип, 2005

3.

3. Синдикатот во политичките процеси, НУБ ,,Гоце Делчев,,-Штип, 2007
4. Функционирање на Економско-социјалниот совет на РМ во периодот 1997-2007,
МЦМС, Скопје, 2008.

4.
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
2
Монографии
Книги
4
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
1. Студиски престој во Грција во 1996 (11 дена)
2. Меѓународна конференција за работничко акционерство,
Скопје, 1997.
3. Студиски престој во САД во 2001 (еден месец)
4. Студиски престој во Турција 2003 (10 дена)
5. Меѓународна конференција на тема ,,Социјалниот дијалог во
Југоисточна Европа,,во Београд, 2006
6. Меѓународна конференција ,,Алтернативно решавање на
споровите (медијација, мирење и арбитража), Скопје, 2006.
7. Меѓународен семинар за заштита на правата на работниците
во мултинационалните компании, Котор, Црна Гора, 2007.
Усовршувања

Име, средно име и презиме
Звање
Име на институцијата каде
работи наставникот работи
со полно работно време
Потесно поле на работа
Академски степен

Илија Стојан Груевски
Помлад
асистент
Универзитет “Гоце Делчев” -Штип
Правен Факултет
Година

Избор во звање
14.10.2008
Докторат
Специјализација
Магистратура
Магистер
Диплома
Список на предмети кои наставникот ги држи:

Институција
Универзитет “Гоце
Делчев” -Штип
Правен Факултет

Назив на студиската
програма

Назив на предметот
Основи на економијата
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1.
Применета економија, Менаџмент на ЕУ
2.
фондови
3+2, 3+2
Репрезентативни референци (мин 5 не повеќе од 10)
Груевски И. “Финансираое и развпј на малите и средните претпријатија пд текстилната индустрија
1.
вп ппштината Кпчани”, Магистерски труд, Екпнпмски Институт, Скппје, 2008 гпдина
Груевски И. “Пплитиката на девизнипт курс вп услпви на фиксен режим при негпвптп фпрмираое”,
Статија пд Збпрникпт на Екпнпмскипт факултет при Универзитетпт “Гпце Делчев”, Штип, 2009
2.
Груевски И. “Начини на одбрана од каматното влијание кај банките и другите финансиски
институции”, Статија од Зборникот на Економскиот факултет при Универзитетот “Гоце
3.
Делчев”, Штип, 2009
Груевски И. “Структурата на капиталот како фактор во вреднувањето на претпријатијата
и инвестиционите вложувања”; Статија во издавање во Зборникот на Правниот факултет
при Универзитетот “Гоце Делчев “-Штип
4.
Груевски И. “Инвестиципна прпграма за извпдливпста и екпнпмската пправданпст на инвестиција
вп изградба на спвремен прпизвпдствен пбјект и набавка на нпва прпизвпдствена ппрема”,
Инвеститпр: Тргпвскп друштвп за врабптуваое на инвалидизирани лица за прпизвпдствп, тргпвија
и услуги АВЕС ДООЕЛ Штип, 2007
5.
Збирни научни податоци односно стручни активности на наставникот
Вкупен број на научни и
стручни трудови
4
Монографии
Книги
Моментално учество на
проекти
Домашни
Мегународни
Усовршувања
Други податоци кои ги сметате за релевантни

Табела 9.1. Листа на простории за изведување на наставата
Вкупна бруто површина
Р.б.
Просторија
ознака
1.

Амфитеатри

2.

Предавални

3.

Училници

Бр. на места

А

1

П1
П2
П3
П4
П5
У1
У2
У3
У4
У5

1
1
1
1
1

2

м

60
60
60
60
60

Каде се наоѓа просторијата
Правен Факултет Кочани- Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани – УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
Правен Факултет Кочани - УГД Штип
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4.

Компјутерски
лаборатории

5.

Лаборатории

6.

Работилници

7.

Библиотеки

У6
У7
КЛ1
КЛ2
Л1
Л2
Л3
Л4
Р1
Р2
Р3
Р4
Б1

1

Правен Факултет Кочани- Универзитет „Гоце
Делчев“ Штип

Б2
Читалници
Ч1
Сали
С1
Вкупен број места
Вкупна нето површина

8.
9.

Табела 9.2. Листа на опрема за изведување на студиската програма

Р.б.
1
2
3

Опрема
Лап топ - компјутери
Прожектори - подвижни
Прожектори - статични

Тип

Намена
Предавања
предавања
предавања

HP
epson
epson

Број
5
2
2

Табела 9.3. Листа на библиотечни единици релевантни за студиската програма.

Р.б.
1
2
3

Наслов

Автор/и
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Табела 9.4. Листа на учебници кои им се достапни на студентите од оваа студиска програма

Р.б.
1

Наслов
Реторика и право,Штип,2007

Автор/и
Проф. д-р Стеван
Алексососки

Издавач
Реторика и
право,Штип,200
7

Предмет
Проф. др Стеван
Алексосо
ски

2
3

Реторика и право,Штип,2007

Проф. д-р Стеван
Алексососки

/

/

/

Прилог 9.2. Доказ за поседување на информатичка технологија, број на интернет приклучоци и сл.
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Друг вид литература

Книги на странски јазик

Збирка на задачи

Практикум

Книга од друг автор

Назив на предметот

Книга од предметниот
наставник

Табела 9.5. Покриеност на задолжителните предмети со литература
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Информатичко Технолошкиот Центар на Универзитетот "Гоце Делчев" (ИТЦ-УГД) е опремен со
најсовремена информатичко, комуникациска и телефонска опрема која овозможува континуиран проток
на информации, и вмрежување на сите единици на универзитетот во компактно и мулти функционално
информатичко јадро. Сето тоа наоѓа огромна примена во креирање и имплементирање на наставата на
нов, модерен и функционален начин кој е во чекор со експанзијата на новата ера на информатичката
технологија. ИТЦ-УГД дава огромна поддршка во наставата која се изведува во училниците и
амфитеатрите со класична и современа аудио-визуелна, мулти-медиска компјутерска опрема. На
Земјоделскиот факултет во Кампусот - 2 во Штип и во Кампусот – 4 во Струмица инсталирани се: 180
интернет приклучоци и 3 рак соби.
Земјоделскиот факултет во рамките на WEB порталот на Универзитетот www.ugd.edu.mk има и
свој WEB портал: www.pra.ugd.edu.mk

Стандард 10. Контрола на квалитетот
Контролата на квалитетот на студиската програма планирано е за следните 4 години да се евалуира и
тоа на ниво на Факултетот и Универзитетот. Самата евалуација на педагошката работа на наставниците
и условите за работа, на основа на што ќе се врши проверка на самата студиска програма, зацртано е
да се изведува како
- Интерна контрола и
- Екстерна контрола.
Интерната контрола е составена од сите наставници со професорско звање наведени во Табела 10.1 а
кои се членови на Наставно – Научниот совет на Правниот факултет.
Оваа интерна контрола ќе ја следи и евалуира реализацијата и имплементацијата на студиската
програма на повеќе нивоа и тоа:
- Оценување на наставникот и соработникот од страна на студентите, преку анкетни листови,
- Оценување на студиската програма и наставата во услови на работа од страна на студентите,
- Оценување на студиската програма од страна на дипломираните студенти, со пополнување на
анкетен лист при дипломирањето,
- Оценување на студиската програма од страна на вработените дипломирани студенти,
- Оценување на процесот и студиската програма во услови на работа од страна на наставниот и
ненаставниот кадар,
- Оценување на настават од страна на наставниот и соработникот после завршувањето на
анкетата и разговорот со студентите.
Екстерната контрола на студиската програма и наставниот процес ќе ја спроведува инспекторатот за
Високото образование при Министерството за образование и наука на Р. Македонија.
Евиденција: Извештај за резултатите од самоевалуацијата на студиската програма; Прилог 10.1.
дадено во прилогот Јавно публикуван документ - Политика на обезбедување на квалитет; Прилог 10.2.
дадено во прилогот Правилник за учебници; Прилог 10.3. дадено во прилогот Извод од Статутот на
установата која го регулира основањето и делокругот на работа на комисијата за квалитет; Прилог 10.4.
дадено во прилогот.
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Табела 10.1. Листа на членови на комисијата за контрола на квалитетот (за следните 4 години)

Р.б.
1.
2.
3.
4.

Име и презиме

Звање
Редовен професор
Доцент
Доцент
Доцент

Стеван Алексоски
Војо Беловски
Јован Ананиев
Љупчо Блажевски

Прилог 10.2 Извештај за резултатите од самоевалуација на студиската програма.
Првите извештаи се очекуваат да се направат со првата генерација на дипломирани студенти од
Правниот факултет во Кочани.

Прилог 10.3 Извод од Статутот на установата која го регулира основањето и делокругот на работа на
комисијата за квалитет.
Сè уште Наставно – Научниот совет на Правниот факултет ги нема целосно регулирано актите по кои
комисијата за квалитет ќе работи, но тоа е приоритетна задача која ќе се реализира за наредните 2
години во целост.

Стандард 11. Студии на далечина
Дисперзирани студии во Штип (применета политика и дипломатија и новинарство и односи со јавноста)

Извештај 1. Извештај за структурата на студиската програма (стандард 5)
Курикулум
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1.

ЕКТС

ЕКТС кредити по студиска година = 60
ЕКТС кредити по завршувањето на студиите:
= 180 со тригодишните студии - општа насока

1.

Активна настава

1.1

Часови на активна настава во студиската година = од 760 до 810

Просечни часови на активна настава во сите студиски години
1.2

Часови на предавања во студиската година = од 350 до 405

Просечни часови на предавања во сите студиски години = 633

1.
Застапеност на одредени групи на предмети во односот на вкупниот број на ЕКТС
кредити:
1.1.

На прв циклус академски студии
Академско – општообразовни

12,9 % или 63 ЕКТС

Теоретско – методолошки

22,9 % или 126 ЕКТС

Научни, односно уметничко – стручни

21,1 % или 117 ЕКТС

Стручно – апликативни

43,2% или 207 ЕКТС

2.

Застапеност на изборни предмети

2.1.

На прв циклус академски студии

Се избираат 17 од 48 изборни предмети
2.2.

Завршен труд

Извештај 2. Извештај за бројот на наставниците (стандард 9)

Наставен кадар
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1.

Број на наставници на студиска програма

Вкупен број = 14
Број на наставници со полно работно време = 14
Број на наставници кои не се ангажирани со полно работно време =
2.
Вкупен број часови на активна настава што ги држат наставниците на студиската
програма
Вкупно часови на активна настава во студиската програма на годишно ниво = 810
Вкупно часови на активна настава во студиската програма на неделно ниво = 54
3.
Потребен број на наставници за покривање на вкупниот број часови на активна настава
во студиската програма
Потребен број на наставници = 14
Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат наставниците на годишно
ниво / = 405
Потребен број на наставници = 25
Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат наставниците на
неделно ниво / =
4.

Вкупен број на наставници 14 – Потребен број на наставници = 25

5.

Активна настава одржана од наставници со полно работно време

% настава која ја држат наставници со полно работно време во институцијата = 80 %
6.

Активна настава одржана од наставници со докторат

% настава која ја држат наставници со докторат = 45%
7.

Ангажираност на наставниците:

% ангажираност на наставникот во тек на неделата =

100%

% ангажираност на наставникот во тек на семестарот = 80 %
% ангажираност на наставникот во тек на годината = 80 %

Извештај 3: Извештај за бројот на соработници (стандард 9)

Наставен кадар
1.

Број на соработници на студиската програма

79

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП
АКРЕДИТИРАНА СТУДИСКА ПРОГРАМА
I циклус на универзитетски
Новинарство и односи со
јавноста
академски студии
Вкупен број = 12
Број на соработници со полно работно време = 12
Број на соработници кои не се ангажирани со полно работно време = нема
2.

Вкупно часови на активна настава во студиската програма која ја држат соработниците

Вкупно часови на активна настава која ја држат соработниците во институцијата на годишно ниво =
405
Вкупно часови на активна настава која ја држат соработниците во институцијата на неделно ниво =
55
3.
Потребен број на соработници за покривање на вкупниот број часови на активна настава
на студиската програма
Потребен број на соработници = 25
Вкупно часови на активна настава на студиската програма што институцијата ја реализира на
годишно ниво со помош на соработници / = 410
Потребен број соработници = 25
Вкупно часови на активна настава на сите студиски програми што институцијата ги реализира на
неделно ниво со помош на соработници / =
4.

Вкупен број на соработници на студиската програма = 13
Потребен број на соработници = 25

5.

Ангажираност на соработниците:

% ангажираност на соработникот во тек на неделата = 66 %
% ангажираност на наставникот во тек на семестарот = 70 %
% ангажираност на наставникот во тек на годината = 63 %
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