ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ
ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИСКИ ПРОГАМИ
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Студиски програми
Студиите од прв степен се одвиваат како додипломски тригодишни студии и по
нивното завршување студентите добиваат звање правник со стекнати 180 ЕКТС.
СТУДИСКА ПРОГРАМА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ
(ДОДИПЛОМСКИ ПРАВНИ СТУДИИ ВО ТРАЕЊЕ ОД ТРИ ГОДИНИ)
180 КРЕДИТИ
(акредитирано во 2014 година)

I година
I семестар
Р.бр.

Код на
предметот

Предмет

1.
P111 1
Вовед во правото
2.
P112
Социологија на правото
3.
P113
Историја на правото
Еден изборен предмет од следната група 2
4.
ОО111
Странски јазик I
5.
ЕС111
Основи на економија
Вовед во политичките
PI113
6.
науки
Вкупно

II семестар

Код на
предме Предмет
тот
1.
P121
Казнено право
2.
P122
Уставно право
3.
P123
Граѓанско право-општ дел
Два изборни предмета од следната група
4.
I111
Информатика
5.
ОО121 Странски јазик II
Култура на говор и јавен
6.
PI123
настап во политиката
Вкупно
Р.бр.

1

Вкупен
фонд на
часови
45+30
45+30
45+30

Неделен
Оптовар
фонд на ЕКТС
еност
часови
3+2
8
240
3+2
8
240
3+2
8
240

30+30
45+30

2+2
3+2

6
6

180
180

45+30

3+2

6

180

300

20

30

900

Вкупен
фонд на
часови
45+30
45+30
45+30

Неделен
фонд на
часови
3+2
3+2
3+2

45+30
30+30

ЕКТС

Оптовар
еност

8
8
8

240
240
240

3+2
2+2

6
6

180
180

45+30

3+2

6

180

300

20

30

900

Значење на буквите од кодовите. P: правна област, E: економија, I: информатика, OO: општо (јазици).
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II година
III семестар
Код на
Р.бр.
Предмет
предметот

Вкупен
фонд
на
часови
45+30

Трговско право
Основи на казнено
2. P212
45+30
процесно право
Административно
3. P213
45+30
право
Еден изборен предмет од следната група
Семејно и наследно
4. P214
45+30
право
5. P215
Право на друштва
45+30
6. РI213
Политички системи
45+30
Вкупно
300
1.

P211

Неделен
фонд на ЕКТС Оптовареност
часови
3+2

8

240

3+2

8

240

2+2

8

240

3+2

6

180

3+2
3+2
20

6
6
30

180
180
900

IV семестар

Вкупен
фонд
на
часови
1.
P221
Стварно право
45+30
2.
P222
Облигационо право 45+30
3.
P223
Трудово право
45+30
Еден изборен предмет од следната група
Основи на
4.
МЕ211
45+30
менаџмент
5.
P225
Финансиско право 45+30
Меѓународни
6.
PI223
односи и
45+30
дипломатија
Вкупно
300
Код на
Р.бр.
Предмет
предметот

Неделен
фонд на ЕКТС Оптовареност
часови
3+2
3+2
3+2

8
8
8

240
240
240

3+2

6

180

2+2

6

180

3+2

6

180

20

30

900
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III година
V семестар
Код на
Р.бр.
Предмет
предметот

Вкупен
Неделен
фонд
фонд на ЕКТС Оптовареност
на
часови
часови

Основи на
меѓународно јавно 45+30
право
Меѓународно
2.
P312
45+30
приватно право
Основи на управно
3.
P313
45+30
процесно право
Еден изборен предмет од следната група
Малолетничко
4.
P314
45+30
казнено право
Основи на деловна
5.
DP514
45+30
етика
Надворешна
6.
PI313
45+30
политика
Основи на
7.
MR211
45+30
маркетинг
Вкупно
300
1.

P311

VI семестар
Код на
Р.бр.
предметот

Предмет

Основи на граѓанско
процесно право
Меѓународно
2.
P322
казнено право
Корпоративно
3.
P325
управување
Два изборни предмета од следната група
4.
P323
Право на ЕУ
Правосудство и
5.
P324
организација
6.
PI323
Глобализација
Менаџмент на
7.
МЕ312
човечки ресурси
Вкупно
1.

P321

3+2

8

240

3+2

8

240

3+2

8

240

3+2

6

180

3+2

6

180

3+2

6

180

3+2

6

180

20

30

900

Вкупен
Неделен
фонд
фонд на ЕКТС Оптовареност
на
часови
часови
45+30

3+2

8

240

45+30

2+2

8

240

45+30

3+2

6

180

45+30

2+2

8

240

45+30

3+2

6

180

45+30

3+2

6

180

45+30

3+2

6

180

300

20

30

900

Студентот кој ќе заврши стручни студии од прв циклус (180 кредити),
тригодишни студии, се стекнува со следното звање: “ПРАВНИК”.
4

СТУДИСКА ПРОГРАМА
ТРИГОДИШНИ ДОДИПЛОМСКИ СТУДИИ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор
на
студиската
програма
(единица,
односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Вовед во правото
P111
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
прва/прв

Број на ЕКТС 8
кредити
Предуслови за запишување на Основно сознание од областа на правните
предметот
науки особено општо воведните.
Цели на предметната програма (компетенции):
Воведот во правото е основна правна наука која дава основни знаења за државата
и правото, така што неговата цел е да ја открива и да ја објаснува државата и
правото, нивните особености и нивната заемна поврзаност и условеност со
другите општествени појави. По завршување на наставата студентите треба да ги
познаваат основните и воведни аспекти на државно - правната стварност.
Содржина на предметната програма:
Воведот во правото е основна теоретска правна дисциплина која на најопшт план
ги проучува правните феномени, прави нивна систематика и ги воведува
студентите во сферата на најсуптилниот нормативен систем за уредување на
општествените, економските и политичките односи - правото.
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време
45+30+165 = 240 часови
Форми
на
наставните 15.1. Предавањатеоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
7.

16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување:
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
5

17. Kритериуми
за
(бодови/ оценка)

оценување до 51 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик. 3
20. Метод на следење на квалитетот Самоевалуација
на наставата

3

Согласно член 103 ст. 7 од Законот за Високото образование
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.

9.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Социологија на правото
P112
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
прв
прва/прв

Број на
8
ЕКТС
кредити
Предуслови за запишување на
Сознанија и истражувања од областа на
предметот
општествените науки особено од
сферата на социологијата.
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на курсот е запознавање на студентите со случувањата во современото
општество и нивните рефлексии во модерната социолошка мисла.
7.

10. Содржина на предметната програма: Општеството како извор на правото. Човекот

како субјект на правото. Правото како специфичен општествен феномен. Основните
карактеристики на модерното општество, трудот и економскиот живот, општествена
диференцијација и стратификација, диференцијација според половата припадност,
население и екологија, социјални конфликти, сиромаштија и мерење на
сиромаштијата, социјална мобилност и сл.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.

Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време
45+30+165 = 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи
55 часови
16.3. Домашно учење
55 часови
Начин на оценување
17.1. Тестови
бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и бодови
усна)
17.3. Активност и учество
бодови
Kритериуми за оценување (бодови/
до 51 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит

19.

Јазик на кој се изведува наставата

20.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Македонски, англиски и турски јазик.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Историја на правото
P113
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
прв
прва/прв

Број на ЕКТС
кредити
8
Предуслови за запишување на
Познавања од основи на историјата и
предметот
правото и општествените науки
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е историскиот развој на правото и државата и нивна
еволуција како основа за следење на континуитетот на нивниот развој.
Содржина на предметната програма:
Предмет на историјата на правото се најзначајните државни, правни и европски системи од кои се инспирирани и системите на другите држави вклучувајќи ја и Македонија. Во делот на историјата на правото предмет се државните и правни системи во оваа област а посебно во Македонија, почнувајќи од
раниот среден век, па до неговото ослободително движење во 20 век.
Методи на учење: историски, компаративен, аналитичко-синтетички
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време
45+30+165 = 240 часови
Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2.
Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности 16.1.
Проектни задачи
55 часови
16.2.
Самостојни задачи
55 часови
16.3.
Домашно учење
55 часови
Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување (бодови/ до 51 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски, англиски и турски јазик.
Метод на следење на квалитетот на
наставата
7.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Основи на економија
ЕС111
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
прва/прв

Број на ЕКТС
6
кредити
8. Предуслови за запишување на
Основни познавања од областа на економската
предметот
теорија
9. Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е да им помогне на студентите во разбирањето
на значењето, суштината на економијата како наука, како се дефинираат клучните
макроекономски
агрегати
(бруто
домашниот
производ,
инфлацијата,
невработеноста, штедењето, инвестициите, девизниот курс ), која е нивната
суштина и какви се нивните врски и меѓузависности. Целта е да се разберат и
суштината, дометите и ограничувањата на клучните макроекономски политики и
начинот на нивното користење во различните фази на економскиот циклус. Имајќи
предвид дека насочувањето при совладувањето на одделни програми, се повеќе, е
специјализирано, во содржината на оваа дисциплина во голема мера е направен
обид што поконкретно да се обработат токму оние прашања и проблеми кои
непосредно ќе овозможат примена во практичното ангажирање на студентите.
10. Содржина на предметната програма:
Вовед во економската наука; Микроекономија и макроекономија; Позитивна и
нормативна економија; Ограниченоста на ресурсите; Темелните економски
проблеми; Основни елементи на побарувачката и понудата;
Централниот
економски проблем и начинот на неговото разрешување преку механизмот на
пазарот; Граница на производните можности на општеството; Побарувачката и
понудата за поединечни добра; Теории на цените и парадоксот на вредноста;
Теорија на изборот на потрошувачот; Основни цели и инструменти на макроекономијата; Агрегатна понуда и побарувачка. Мерење на бруто општествениот
производ. Номинален и реален БОП; Основите на економскиот раст и развој;
Економскиот циклус; Потрошувачка, штедење и инвестиции; Основите на теоријата
на производството; Анализа на трошоците; Пазарни структури – совршена
конкуренција, монопол, олигопол; Пазарите на факторите на производство и
одредување на цените на капиталот, земјата и трудот; Државата и бизнисот –
неуспеси на пазарот и економска регулација на државата; Клучните
макроекономски поими; Бруто домашен и бруто национален производ;
Економскиот раст и продуктивноста; Економскиот циклус; Потрошувачката,
штедењето и инвестициите; Пари и банки; Инфлација и невработеност; Макроекономските политики (фискална и монетарна политика); Меѓународна економија –
меѓународна размена на добра и производни фактори; биланс на плаќања; девизен
курс; Современите макроекономски школи.
11. Методи на учење:
Метод на усно излагање, метод на проблемска настава, метод на самостојна работа
и метод на технички помагала.
12. Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа
7.
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13. Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часа
14. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
15. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи

45 часови
30 часови
35 часови

16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:
20 бодови
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмениот испит
19. Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски и турски јазик.
наставата
20. Метод на следење на квалитетот Самоевалуација
на наставата

10

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Англиски јазик 1
OO111
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
прва/прв

Број на ЕКТС
кредити
6
Предуслови за запишување на
Предзнаење на граматиката и вокабулар од општ
предметот
англиски јазик на средно ниво.
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на курсот е вовед во англискиот јазик од областа на правните науки и
негова соодветна стручна примена при комуникација, превод на текстови и
слично.
Содржина на предметната програма:
Овoј предмет ги покрива основните стручни термини од областа на правните
науки што се користат во секојдневното практицирање на правото. Главно се
изучува вокабуларот кој се користи во правните системи на англосаксонските
земји и се прават компарации со македонскиот правен систем за да се изнајде
соодветната терминологија за кореспондентните правни институти. Исто така, се
работи и на комуникациските вештини при користење на стручниот англиски
јазик во правото при одредени ситуации и кореспонденција. Се обработуваат сите
граматичките единици дополнети со писмени и усмени вежби. Вокабуларната
содржина - англискиот во правото е надополнета со активности, дискусии и casestudies од дадената област.
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото
45+30+105 = 180 часа
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности 16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи
35 часови
16.3. Домашно учење
35 часови
Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:
20 бодови
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
7.

11

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува
наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Англиски

12

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт,
катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Вовед во политичките науки
PI113
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
прва/прв

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да добијат сознанија за основите на политичките науки, нивното
конституирање, главни носители на научната политичка мисла, како и за
структурата на политичкиот феномен.
Содржина на предметната програма:
Покрај проучувањето на суштината и концептот на политичката наука и нејзиното
место во сооднос со другите науки, како и етапите и тенденциите во нејзиниот
развој, ќе се разработуваат основните поими врз кои таа е заснована и од кои е
конструирана. Во текот на наставата ќе се разработуваат категориите како што се:
дефинирање на политиката (различни дефиниции за неа, преглед на современи
дефиниции и прифаќање на можна дефиниција што ја одразува целината на
феноменот),
потоа
политичките
активности
(институционални,
вонинституционални, модерни појавни облици), феноменот на политичката свест
(настанување, промени и движења, влијанија, степен на самостојност), проучување
на основните категории во политиколошката наука (моќ, авторитет, држава,
легалитет, легитимитет, политички идеологии, политички систем, политичко
организирање, политички партии, интересни групи, јавно мислење, политичка
култура и сл.), почитување на принципот на уставност и законитост како дел од
политичката практика, елаборација на феноменот политички процес (дефинирање,
видови политички процеси, свест и стихија во политичкиот процес, објективна и
субјективна страна на политичикот процес), вглед во реалните општествени односи
и степенот на нивно обликување од страна на политичката теорија и мисла,
Проучување на меѓународните аспекти на конципирањето на политичката наука,
меѓународното право, како и нивната меѓусебна зависност и испреплетеност.
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
45+30+105 = 180 часа
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
45 часови
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 Часови
16.2. Самостојни задачи

35 Часови

16.3. Домашно учење

35 Часови
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16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
20 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување (бодови/
до 51 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски, англиски и турски јазик.
20. Метод на следење на квалитетот на
наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Казнено право
P121
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
прва/втор

Број на ЕКТС
кредити
8
Предуслови за запишување на
Сознание и истражување од областа на
предметот
правните науки
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на курсот е по завршувањето на наставата студентите да знаат што
претставува казненото дело, казнената санкција, како и одделните казнени дела
опишани во посебниот дел на казненото право. Студентите исто така треба да ги
познаваат и разликуваат елементите на казненото дело, како и карактеристиките на
македонскиот казнен систем и видовите казни во РМ.
Содржина на предметната програма:
Општи карактеристики на казненото право, еволуција на казненото право, општи
разгледувања за казненото дело, поведение на човекот, противправност, вина, фази
на извршување на казненото дело стек на казниви дела, соизвршителство и
соучесништво, систем за кривични санкции, казнен систем, одмерување на казната,
алтернативни мерки, мерки на безбедност, воспитни мерки, застареност, амнестија
и помилување, рехабилитација, казнено право (посебен дел).
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време
45+30+165 = 240 часови
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
45 часови
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 Часови
7.

16.2. Самостојни задачи

55 Часови

16.3. Домашно учење

55 Часови

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
Kритериуми за оценување (бодови/
до 51 бода
оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
15

18.
19.
20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

Македонски, англиски и турски јазик.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар

Уставно право
P122
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
прва/втор

Број на ЕКТС
кредити
8
Предуслови за запишување на Основни познавања на правото, политика и
предметот
економијата.
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на курсот е студентите да ја научат материјата од областа на
уставното право и функционирањето на институциите, почнувајќи од
појавата на првите белези, поимот, значењето, изворите и разработката на
бројните институции и односи утврдени со уставот, како основен и врховен
акт, но и нивна функционална поставеност во остварувањето на
демократијата, поставување на граѓанинот како основен политички субјект
во општеството.
Содржина на предметната програма:
Во рамките на овај предмет ќе се изучува уставното право на Република
Македонија, со укажување на специфичностите и заедничките елементи на
нашиот Устав со современите устави и уставното право. Предмет на
изучување ќе биде и развитокот на уставноста на Република Македонија,
темелни вредности, основни слободи и права на граѓанинот, изборите и
демократијата; собрание на Р. Македонија; претседател на републиката,
влада на РМ; државна управа, односи меѓу собранието и извршната власт,
судство, одбраната, меѓународни односи и локална самоуправа.
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото 45+30+165 = 240 часови
време
Форми
на
наставните 15.1. Предавања- теоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски),
семинари,
тимска
работа
Други
форми
на 16.1. Проектни задачи
55 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
55 часови
7.

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 20 бодови
писмена и усна)
17

17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми
за
оценување до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува Македонски, англиски и турски јазик.
наставата
20. Метод
на
следење
на Самоевалуација
квалитетот на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Граѓанско право-општ дел
P123
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
прва/втор

Број на ЕКТС
8
кредити
Предуслови за запишување на Сознание и истражување од областа на
предметот
правните науки, основно сознание од
областа на стварното право, стварите како
објект на правото, сопственоста и
владението.
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на курсот е студентите да се стекнат со знаења што е предмет на
граѓанското право, како и имотните права и обврски кои настануваат со
граѓанско -правен однос. Студентите треба да го познаваат граѓанското право
во Македонија и теоретски и изразено во позитивното граѓанско
законодавство. Во предметот се изучуваат и основните стварно -правни
институти, видови, значење и кои претставуваат статика на имотно -правните
односи.
Содржина на предметната програма:
Поим, предмет на граѓанското право, граѓанско-правни односи, права и
обврски, имотни права и обврски, предмет на граѓанско- правен однос,
субјекти, правна, деловна и деликтна способност на субјектите, атрибути на
субјектите, вршење на граѓанските субјективни права, застареност и
застапување.
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото
45+30+165 = 240 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
55 Часови
активности
16.2. Самостојни задачи
55 Часови
7.

16.3. Домашно учење
16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување
до 51 бода

55 Часови
60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
19

(бодови/ оценка)

од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски и турски јазик.
наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

20

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт,
катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Култура на говор и јавен настап во
политиката
PI123
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
прва/втор

Број на ЕКТС
кредити
Вовед во политичките науки
7.

6
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да стекнат знаења за различните комуникациски техники за усно и
писмено изразување. Освен тоа, треба да се оспособат за практицирање на
комуникациските вештини во процесот на работа и во секојдневниот живот, да го
подигнат нивото на сопствената комуникациска компетенција и да бидат способни
да практикуваат јавен настап.
Содржина на предметната програма:
Студентите најнапред се запознаваат со историјатот на комуникациските вештини
од периодот на грчката и римската антика, па до периодот на бихевиоризмот. Се
изучуваат карактеристиките на интерперсоналната комуникациска компетенција, а
особено се обрнува внимание на поголем комплекс техники за усно и техники за
писмено комуницирање. Од техниките за усно комуницирање, детално ќе се
изучуваат: техниките на конверзација, техниките на убедување (=персуазивни
техники), потоа техниките на слушање, на памтење и учење, техниките на
поставување прашања и техниките на говорно изразување. При изучувањето на
техниките на писмено изразување, ќе се посвети внимание на техниката на
составување пишуван текст, техниките на изложување на темата, потоа на
пишување текстови со практична намена, како и на техниките на креативно
пишување.
Одделно и темелно се посветува внимание на теоријата и практиката на јавниот
настап.
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
45+30+105 = 180 часа
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
45 часови
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 Часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови

16.2. Самостојни задачи

35 Часови

16.3. Домашно учење

35 Часови
60 бодови
21

17.

18.
19.
20.

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
20 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување (бодови/
до 51 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски, англиски и турски јазик.
Метод на следење на квалитетот на
наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 2
Код
OO121
Студиска програма
Тригодишни правни студии
Организатор на студиската
Факултет за правни науки
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус) Прв
Академска година / семестар
прва/втор
Предуслови за запишување на Положен: Англиски јазик 1 (за правници)
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на курсот е продолжување на изучувањето на англискиот јазик од
областа на правните науки и негова соодветна стручна примена при
комуникација, превод на стручни текстови и слично.
Содржина на предметната програма:
Овoј предмет е продолжение на предметот Англиски јзик 1 (за правници) и го
опфаќа вокабуларот и содржините на речиси сите области од правото главно
на англосаксонските земји, пришто се изнаоѓаат соодветните термини и
соджини во македоснкото право. Се изучуваат вештини за користење на
стручниот англиски јазик во одредени ситуации, кореспонденција и
пишување. Се обработуваат и граматички единици дополнети со писмени и
усмени вежби. Вокабуларната содржина, англискиот во правото, е
надополнета со активности, дискусии и case-studies од дадената област.
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото
45+30+105 = 180 часа
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
35 Часови
активности
16.2. Самостојни задачи
35 Часови
16.3. Домашно учење

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување
до 51 бода
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода

35 Часови
60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
23

од 91 до 100 бода

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува
англиски јазик
наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

10 (десет) (A)
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Информатика
I 121
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв циклус
2014/2015

Број на ЕКТС
6
кредити
Познавање на основните компјутерски вештини

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на овој предмет е да се стекнат теоретски и практични знаења од областа
на информатиичко-комуникациски технологии. Базичен акцент ќе биде даден на
осознавање на основните научни достигнувања за примената на информатичкокомуникациски технологии во областа на правните науки.
Содржина на предметната програма:
- Информациски системи (Поим за информациски систем, Машинска поддршка,
Компјутерски мрежи, Програмска подршка, Развој на информациските системи,
Видови на информациски системи)
- Интернет (Основен поим, Историски развој, Градба, Интернетски сервиси,
Начини на пребарување на Интерне, Правна информатика, Градба, Системски
пристап во правото, Појава и значај на кибернетиката, Општа теорија за
системите, Значењето на системскиот пристап, Теорија на управување, Генеза на
правната информатика, Jurimetrija,,Примена на кибернетските методи во
правото, Правна кибернетика и правна информатика - Mario Lozano, Правото во
информатичко опкружување, Интеракција меѓу правото и информатичката
технологија, Компјутерски предизвик за во правото, Подрачја на примената на
правната информатика , Придонес на информтиката во извршување на правните
активности, Примена на информатиката во подрачјето на законодавството,
Примена на информатиката во правосудството, Примена на информатиката во
јавната управа, Бази на правни податоци, Правни информациони системи,
Обработка на правни текстови, Компјутеразирани правни канцеларии, Правна
заштита на софтверот, Проектирање на правен информационен систем, Заштита
на податоците во правните инфомациони системи
Методи на учење:
Метод на усно изложување и метод на дијалог, активна дискусија, анализа и решавање
на проблеми, студии на случај, размена на мислења, индивидуална работа.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
45+30+105 = 180 часа
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи

35 часови
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16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
20 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски, англиски и турски јазик.
20. Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор
на
студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Трговско право
P211
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
втора/трет

Број на ЕКТС 8
кредити
Предуслови за запишување на Целта на програмата е да одговара на потребите на
предметот
студентите кои ја изучуваат материјата по трговско
право и да ги оспособи студентите да ја познаваат
организацијата и работата на трговските друштва,
нивните активности, правата и обврските, за
постапката за стечај и ликвидацијата на истите. Исто
така неопходност во работењето на трговските
друштва претставува и запознавањето на студентите
со хартии од вредност и индустриска сопственост. На
овој начин студентите ќе ја совладаат стручната,
теоретската и практичната терминологија од оваa
област на трговското работење која им е неопходна
за натамошното следење на наставата по другите
студиски години
Цели на предметната програма (компетенции):
7.

Содржина на предметната програма:
Наставната содржина по предметот трговско право е поделена на четири дела. Првиот
дел е посветен на правниот статус (правната положба) на трговците, видови трговци и
трговски друштва (основање, работа, престанок). Вториот дел се однесува на прометот со
стоки и трговски услуги кои ги вршат поедини трговски субјекти. Третиот дел се
однесува на индустриска сопственост и четвртиот дел е посветен на работите во
прометот со пари (хартии од вредност, меница и чек).
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време
45+30+165 = 240 часови
Форми
на
наставните 15.1. Предавањатеоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
27

17.

18.
19.
20.

17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми
за
оценување до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик.
Метод на следење на квалитетот Самоевалуација
на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Основи на казнено-процесно право
Р212
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
втора/трет

Број на ЕКТС
8
кредити
Предуслови за запишување на
Познавања од основи на казненото право
предметот
(материјалното).
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите ќе се запознаат со казнените постапки (редовна, скратена, спрема
правни лица) кои ги спроведуваат судовите во врска со повреда на законските
норми.
Содржина на предметната програма:
Централно прашање е кривичната постапка пред судовите, поимот и предметот,
основните начела, редовната казнена постапка, скратената казнена постапка,
постапката спрема правни лица. Најголемо внимание се посветува на редовната
постапка, со нејзино детално обработување, почнувајки од предистражната
постапка (како претходник на форманлната постапка) па се до фазата на правни
лекови, вклучувајки ги и вонредните правни лекови. Составен предмет на
обработка се пресудите и праксата на Европскиот суд за човекови права, како и
нивното влијание врз домашниот систем на казнено процесно право.
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности 16.1. Проектни задачи
55 часови
7.

16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување
до 51 бода
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
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18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува
наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски, англиски и турски јазик.

30

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Административно право
P213
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
прв
втора/трет

Број на ЕКТС
8
кредити
Предуслови за запишување на
Локална управа, Јавна и државна
предметот
администрација на РМ и службенички системи
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите треба да го совладаат административното право, се со цел да се
оспособат за усвојување на административните процедури.
Содржина на предметната програма: Во оваа правна гранка ќе се изучува:
предметот и изворите на административното право, историскиот развој на
државната управа, положбата и улогата на административното право во РМ,
јавната служба, управната функција и дејностите на администрацијата, поимот и
видовите на особините на административните акти, односите помеѓу граѓаните и
органите на управа, средства за работа на органите за управа, облиците на
контрола и надзор (општествен надзор, стручен надзор, финансиски надзор).
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности 16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи
55 часови
16.3. Домашно учење
55 часови
Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:
20 бодови
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски и турски јазик.
наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
7.
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1.
2.
3.
4.

5.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар

Семејно и наследно право
P122
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв

Број на ЕКТС
8
кредити
8. Предуслови за запишување на Основни познавања за семејството и работата на
предметот
судовите и другите институции задолжени за
грижа за децата
9. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма е да го запознае студентот со семејното
право,преку неговата организирана заштита, за зајкнување и зачувување , како
основна клетка на општетсвото. Исто така, се проучува и анализира практиката
на судовите во примента на наследно правните норми.
10. Содржина на предметната програма:
Во рамките на овај предмет ќе се изучува семејното и наследно право.Материјата
е поделена на два дела. Правиот дел го опфаќа семејното право, семејството,
брачното право и престанокот на бракот, потоа посвојувањето, старателството,
издржувањето и судските постапки. Вториот дел, го проучува наследното право,
основните услови, начелата на групирањето на законските наследници,
законското наследување, нужниот дел и нужните наследници, потоа
тестаменталното наследување и оставинската постапка
11. Методи на учење: Предавања, вежби, консултации,, семинари и друго.
6.

втора/трет

7.

12. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
13. Распределба на расположивото 45+30+165 = 240 часови
време
14. Форми
на
наставните 15.1. Предавања- теоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски),
семинари,
тимска
работа
15. Други
форми
на 16.1. Проектни задачи
55 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
55 часови
16.3. Домашно учење
16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување до 51 бода

55 часови
60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
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(бодови/ оценка)

од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува Македонски, англиски и турски јазик.
наставата
20. Метод
на
следење
на Самоевалуација
квалитетот на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар

Право на друштва
P215
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
втора/трет

Број на ЕКТС 6
кредити
Предуслови за запишување на Сознание и истражување од областа на правните
предметот
науки
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со основите на трговските друштва, како и основните
принципи на нивното функционирање.
Содржина на предметната програма:
Во рамките на предметот право на друштва се изучуваат следниве институти:
трговец, трговец поединец и трговски друштва; белези на друштвото индивидуалнизација на трговските друштва (фирма, предмет на работење,
седиште); регулирање на трговецот во различни правни системи; 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;
престанување на трговските друштва; учество во други трговски друштва
(поврзани друштва); преобразба на друштвата од една во друга форма; трговски
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 во јавна сопственост; правна положба на
странските претпријатија и стран-ските 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.
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото 45+30+105 = 180 часови
време
Форми
на
наставните 15.1. Предавања- теоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски),
семинари,
тимска
работа
7.
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15. Други
форми
активности

на 16.1. Проектни задачи

35 часови

16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 20 бодови
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува Македонски, англиски и турски јазик.
наставата
20. Метод
на
следење
на Самоевалуација
квалитетот на наставата

35

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Политички системи
PI213
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
втора/трет

Број на ЕКТС
кредити
Култура на говот и јавен настап
7.

6
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со основните политички процеси кои се основа на
политичкиот систем, а тие се: демократија, политика, власт, човекови слободи и
права и влијанието на невладините организации во институциите.
Содржина на предметната програма:
Граѓанинот како основен политички субјект кој ги избира највисоките политички
институции (претседател на државата, пратеници, преку нив Уставни, врховни
судии итн.), демократијата како централен политички систем, организација на
власта, извршната власт, судската власт, законодавната власт и локалната
самоуправа, механизмите за остварување и контрола на функционирањето на
политичкиот систем уставност и законитост и слободите и правата на човекот.
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 Часови
16.2. Самостојни задачи
35 Часови
16.3. Домашно учење
35 Часови
Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик.
Метод на следење на квалитетот
на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Стварно право
P221
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
втора/четврти

Број на ЕКТС
кредити
8
Познавање на граѓанско право - општ дел
7.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на стварно- правните институти во граѓанското право
Содржина на предметната програма:
Централно прашање на овај предмет се стварните права коишто уште од римското
право до денес се применуваат со извесни модалитети. Ќе се проучуваат
поединечно и нивната меѓузависност и разлики, содржина на правата и правната
заштита на стварните права.
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 Часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

55 Часови
55 Часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик.
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Облигационо право
P222
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
втора/четврти

Број на ЕКТС
кредити
8
Предуслови за запишување на
Сознание и истражување од областа на
предметот
правните науки.
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот, помеѓу другото е и да ги запознае студентите со развојот на
оваа правна рамка во меѓународните рамки, презентирајќи ги начелата кои се
воведени во Виенската конвенција за меѓународна продажба на добра, Начелата
на европското договорно право како и други меѓународни конвенции и спогодби.
Во рамките на овој предмет, студентите ќе се запознаат со поимот облигационо
право, со неговите извори и начела, како во домашното така и во европското
право.
Содржина на предметната програма:
Поконкретно, ќе се изучуваат основите, видовите, настанувањето, дејството,
измените и престанокот на облигационите односи како доминентен елемент на
домашниот и меѓународниот промет. Соодветно внимание е посветено на
видовите на облигационите односи, образложувајчи ја нивната суштина и
анализирајќи ја нивната примена .
Методи на учење:
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 Часови
16.2. Самостојни задачи
55 Часови
16.3. Домашно учење
55 Часови
Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
7.

38

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик.
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

39

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

9.

10.

11.
12.
13
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Финансиско право
P225
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
прв
втора/четврти

Број на ЕКТС
кредити
6
Предуслови за запишување на
Сознание и истражување од областа на
предметот
правните науки, основни познавања на
економските науки.
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со
финансиската, монетарната и фискалната политика на РМ во секторот на јавните
приходи и расходи.
Содржина на предметната програма: Курсот опфаќа општ и посебен дел. Во
општиот дел се изучуваат појавата, развојот, тенденциите во областа на јавните
приходи и расходи, на државната политика и стратегија на нејзино регулирање и
практично креирање на таа политика низ даночниот и царинскиот систем, како и
преку системот на таксите. Во посебниот дел се изучува финансиската политика
на РМ и нормативната и институционаланта рамка на државата со која себ
регулира овој домен.
Методи на учење: компаративен и аналитичко-синтетички.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи
35 часови
16.3. Домашно учење
35 часови
Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик.
Метод на следење на квалитетот
на наставата
7.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

9.

10.

12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Меѓународни односи и дипломатија
P412
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
прв
втора/ четврт

Број на ЕКТС 8
кредити
Предуслови за запишување на Не е неопходна некоја претходна подготовка,
предметот
освен познавањата стекнати низ претходните
степени на образование
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да им даде на студентите основни знаење за меѓународните
односи, зашто последниве шеесетина година светот е многу променет, па така
безбедносните и идентитетските прашања, како и економијата доминираат во оваа
сфера. Од друга страна, меѓународните оргазнизации, не се само инструмент на
полтиките на Владите, туку и општ инструмент на комуникација помеѓу
глобализираните општества.
Содржина на предметната програма:.
Студентите се воведуваат во меѓународните односи и глобалната политика, при
тоа посебно осврнувајќи се на пристапот до ресурсите, тероризмот, развојот на
трговијата и напредокот на технологијата, како економските теми, но и на
постојаниот развој на владеењето на законот во релативно слабите, но сепак
глобални граѓански општества. Посебно внимание им се посветува на етничките
и внатрешно општествени конфликти, кои често ги надминуваат меѓународниот
мир и безбедност.
Втората област која треба да ја опфати овој предмет е дипломатијата, која иако, ги
користи увидите од сите политички и општествени науки (право, политика,
култура , филозофија) долго време останала занемарено поле на академско
проучување. Ниедна област од светската полтика не рефлектира поголем јаз меѓу
искуството и теоријата, како што е тоа дипломатската уметност. Затоа и потребата
од продлабочено проучување.
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото 45+30+165= 240 часови
време
Форми
на
наставните 15.1. Предавања- теоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски),
семинари,
тимска
работа
Други
форми
на 16.1. Проектни задачи
55 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
55 часови
7.

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
41

17.

18.
19.
20.

17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 20 бодови
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми
за
оценување до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
Јазик на кој се изведува Македонски, англиски и турски јазик.
наставата
Метод
на
следење
на Самоевалуација
квалитетот на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар

Основи на менаџмент
МЕ211
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
втора/четврт

7.

Број на ЕКТС 6
кредити

Предуслови за запишување на Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со теоретскиот опус на научната дисциплина за
менаџментот: организирање, планирање, контрола, координирање, лидерство,
конкурентска предност, зголемана ефикасност, зголемување на квалитетот,
иновација, задоволувањето на купувачите, одржување етички стандарди,
раководење со разновидна работна сила, користење нови информативни системи
и технологии.
Содржина на предметната програма:
Системскиот пристап за изучувањето на меанџментот помага да се разбере
меѓузависноста на неговите функции и активности: Планирање, Организирање,
Раководење, Контролирање. Истотака ќе се изучуваат теориите на одлучување,
мотивација и менаџмент на знаење. Во предметот ќе биде обработен профилот на
современиот менаџер со посебен осврт на неговата ефикасност и ефективност,
управување на времето, стресот, развој на креативноста и иновативноста на
личноста. Сето ова ќе помогне да се развие современа и конкурентна организација
со висок економски раст и развој.
Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото 45+30+105 = 180 часови
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски),
семинари,
тимска
работа
Други
форми
на 16.1. Проектни задачи
35 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
35 часови
16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 20 бодови
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
43

17. Kритериуми за
(бодови/ оценка)

оценување до 51 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува Македонски, англиски и турски јазик
наставата
20. Метод
на
следење
на Самоевалуација
квалитетот на наставата
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1.
2.

Наслов на наставниот предмет
Код

Основи на меѓународно јавно право
P311

3.

Студиска програма

Тригодишни правни студии

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Факултет за правни науки

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Прв
трета/петти

Број на ЕКТС
8
кредити
Предуслови за запишување на
Сознание и истражување од областа на
предметот
правните науки.
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентот се здобива со базични, но суштински, познавања на основните
категории на оваа класична правна дисциплина. Меѓународното право студентот
го изучува во неговата динамична димензија, а не како прост збир на норми со
кои се уредени односите меѓу државите и другите субјекти.
Содржина на предметната програма:
Воведниот дел на предметот се занимава со објаснување на меѓусебно поврзаните
категории на меѓународната заедница, меѓународниот поредок и меѓународното
право. Во вториот дел се изучуваат субјектите, основните принципи, процесот на
создавање на меѓународното јавно право и негова имплементација. Се изучуваат и
некои специфични институти на меѓународното јавно право и меѓународни
режими.
Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165= 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи
55 часови
16.3. Домашно учење
55 часови
7.

16. Начин на оценување: Континуирано и етапно оценување при што ќе се користи
писмено оценување.
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
45

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Македонски, англиски и турски јазик.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Меѓународно приватно право
P312
Тригодишни правни студии
Факутет за правни науки
Прв
трета/петти

Број на ЕКТС
8
кредити
Предуслови за запишување на
Сознание и истражување од областа на
предметот
правните науки.
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е студентите да се запознаат со вештините на примената на
правото во повеќе домени.
Содржина на предметната програма:
Остварување на правото на државјанство, уредување на престојот на странци во
Република Македонија, остварување на правото на азил, остварување на одделни
субјективни граѓански прва
Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165= 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 Часови
7.

16.2. Самостојни задачи
55 Часови
16.3. Домашно учење
55 Часови
Начин на оценување: Континуирано и етапно оценување при што ќе се користи
писмено оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик.
Метод на следење на квалитетот
на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Основи на управно процесно право
P313
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
трета/петти

Број на ЕКТС
8
кредити
Предуслови за запишување на
Познавање на организацијата и работа на
предметот
органите на државната управа.
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овај курс е студентите да се запознаат со правилата кои се заеднички за
постапката и работата на органите да државната управа и другите органи и
организации со јавни овластувања при примената на материјалните закони и
другите материјални прописи.
Содржина на предметната програма:
Во рамките на овај предмет е опфатена општата управна постапка и посебните
видови на управната постапка со кои овие органи одлучуваат за правата,
обврските и правните интереси на граѓаните, правните лица и другите субјекти
кои се јавуваат во својство на странки.
Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165= 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 Часови
16.2. Самостојни задачи
55 Часови
16.3. Домашно учење
55 Часови
Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик.
Метод на следење на квалитетот
на наставата
7.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Малолетничко казнено право
P314
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
трета/петти

Број на ЕКТС
6
кредити
Предуслови за запишување на
Продлабочени познавања од областа на
предметот
казнено-правната материја
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со основните принципи современото малолетничко
казнено право, еволуцијата на казненоправната положба на малолетните
сторители на казнени дела во светот и во Република Македонија, дефинирање на
поимите малолетничка деликвенција и малолетнички криминалитет,
феноменологијата на малолетничкиот криминалитет, посебно внимание ќе биде
посветено на малолетните сторители на казнени дела, ќе се даде опис на поимот и
значењето на етиологијата на малолетничкиот криминалитет, како и потребата од
превенција на малолетничкиот криминалитет, а посебно ќе се разгледа
семејството како пресуден фактор за превенција на малолетничкиот
криминалитет.
Содржина на предметната програма:
Предметот „Малолетничко казнено право“ во преден план ги става етиологијата и
феноменологијата на овој облик на криминалитет, како и реакцијата на
општеството во борбата против малолетничката деликвенција. Во тие рамки,
содржината на овој предмет ја опфаќа превенцијата, заштитата, грижата и
помошта на малолетникот, набљудувањето на неговото дело како општествено
неприспособено однесување, а не како криминален акт и гаранциите за правата на
малолетниците кои се наоѓаат во современите норми и стандарди на реформите во
казнетото право воопшто.
Казненото право ги заштитува основните слободи и права на човекот и
граѓанинот, како и дадениот општествен поредок, обезбедувајки го заедничкиот
живот на луѓето во него. Додека пак, малолетничкото казнено право се заснова на
најопштите принципи за остварување и за почитување на најдобриот интерес на
малолетникот и неговото учество во сите одлуки кои се однесуваат на него.
Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 Часови
7.

16.2. Самостојни задачи

35 Часови
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16.3. Домашно учење

35 Часови

16. Начин на оценување: Континуирано и етапно оценување при што ќе се користи
писмено оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик.
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

50

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Деловна етика
DP514
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв циклус
3/ 5

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Да се оспособат студентите да
прават разлика меѓу етичките вредности и принципи и правните правила на
бизнисот.
Студентите да стекнат продлабочени знаења во различни области на деловната
етика.
Студентите да можат да формулираат сопствени идеи за корисноста од етиката во
водењето бизнис денес.

10. Содржина на предметната програма: Студентите ќе ги истражуваат стандардите
на етичките вредности, принципи и норми во светот на бизнисот, деловната
чесност и поведение, со фокусирање врз прашањето како нашите планови и
намери влијаат врз другите во водењето на бизнисот.
11. Методи на учење: Предавања, вежби, симулации, студии на случај, анализа на
видео записи, теренска работа.
12. Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
13. Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
14. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
15. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи
35 часови
16.3. Домашно учење
35 часови
16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
51

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
или писмен испит
Македонски, англиски и турски јазик.
Самоевалуација

52

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Надворешна политика
PI313
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
прв
трета/петти

Број на ЕКТС
кредити
Меѓународни односи и дипломатија
7.

6

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да им даде на студентите основни знаење за надворешната
политика, кризите на авторитет како и увид во трите основнии концепти или
перспективи на светскатa политика, релизам, либерализам и глобален економски
структурализам.
Содржина на предметната програма:
Студентите се воведуваат во надворешната полтика, при тоа имајќи предвид дека
државите и националните влади, веќе не се единствено жариште на политичка
моќ. Таа сега се споделува со разни ентитети, агенции, па дури и поединци, на
национално транснационално и регионално ниво, вклучувајќи организации на
граѓански општества и транснационални корпорации. Тие креираат арени за
дебати, консултации и за форматирање на процесот на носење на политички
одлуки. Ставена во овој контекст, надворешната политика треба да биде
прочувана од аспект на долгорочна стратегија, а не како моментална определба на
било која политичка гарнитура.
Методи на учење: усно предавања со презентации и метод на дијалог
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности 16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување: Континуирано или сумативно оценување преку реализација
на испити и коколвиуми, притоа земајќи ја предбвид редовноста и активноста на
студентотот
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:
20 бодови
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
53

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик.
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Основи на маркетингот
MR211
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
3/5

Број на ЕКТС
6
кредити
Основи на економија, Менаџерска економија
7.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на курсот е студентите да се запознаат со основите на маркетингот.
Содржина на предметната програма:
Вовед во маркетингот (поим, дефинирање, развој, примена). Потрошувачката и
купувањето на пазарот (пазар и сегментирање на пазарот, потреби, фактори на
потрошувачката). Прибирање информации за донесување одлуки во маркетингот
(истражување на пазарот, анализа на пазарот). Содржина на маркетингот (производ,
дистрибуција, цени, промоција). Управување и раководење со маркетинг активностите
(планирање, формулирање на политиката на маркетингот, улога, значење и цели на
планирањето на маркетингот, стратегија на маркетинг активности, маркетинг одлуки,
организација на маркетингот, контрола на маркетинг активностите). Оптимализација на
инструментите на маркетингот. Маркетинг на услугите. Маркетинг во меѓународниот
промет.
Методи на учење:
Метод на усно излагање, метод на проблемска настава, метод на самостојна работа и
метод на технички помагала.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи
35 часови
16.3. Домашно учење
35 часови
Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
55

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или
писмениот испит и практичната настава
Македонски, англиски и турски јазик.
Самоевалуација

56

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Основи на граѓанско процесно право
P211
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
трета/шести

Број на ЕКТС 8
кредити
Предуслови за запишување на Основни
познавања
за
парничната,
предметот
вонпарничната и извршната постапка
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на програмата е насочена кон оспособување на студентите практично да ги
применат стекнатите теоретски сознанија. Анализата на судските случаи, како дел
од наставата, пред се има за цел, продлабочено анализирање и коментирање.
Содржина на предметната програма:
Наставната содржина по предметот основи на граѓанското процесно право е
поделена на четири дела. Првиот дел е посветен на основите на граѓанското
процесно право (заштита на правата, карактеристики на граѓанското процесно
право, организација на судовите). Вториот дел се однесува на парничната
постапка, парничното право и нејзините субјекти. Третиот дел се однесува на
парничните дејствија и четвртиот дел е посветен на самиот тек на парничната
постапка
Методи на учење: Предавања, вежби, консултации,, семинари и друго.
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото 45+30+165= 240 часови
време
Форми
на
наставните 15.1. Предавања- теоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски),
семинари,
тимска
работа
Други форми на активности 16.1. Проектни задачи
55 часови
7.

16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми
за
оценување до 51 бода
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
57

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува
наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
или писмен испит
Македонски, англиски и турски јазик.
Самоевалуација

58

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Меѓународно казнено право
P322
3+2
Факултет за правни науки
Прв
трета/шести

Број на ЕКТС
8
кредити
Предуслови за запишување на
Сознание и истражување од областа на
предметот
правните науки.
Цели на предметната програма (компетенции):
Изучувањето на овој предмет им овозможува на студентите да се запознаат со
причините за појава на Меѓународното право, неговите развојни линии, неговите
институти и перспективите во однос на остварувањето на високите идеали за
правда, правна држава и човекови права, кои се сé позагрозени од брзиот пораст
на криминалитетот, неговите нови појавни форми и транснационални димензии.
Содржина на предметната програма:
Меѓународното казнено право има тристрано значење што ги покрива:
меѓународните аспекти на националното казнено право, казнените аспекти на
меѓународното право и меѓународното казнено право – во општа смисла.
Во рамките на меѓународното казнено право како научна дисциплина се
разработуваат следните институти: репресивната власт и границите на
јурисдикцијата на државата, екстрадицијата, азилот, признавањето и
извршувањето на странски казнени пресуди, трансферот на казнената постапка,
дефинирање и објаснување на поимот на „мала“ казнено-правна помош, облиците
на меѓународна полициска соработка - ИНТЕРПОЛ и ЕВРОПОЛ, системот на
меѓународни казнени дела, меѓународниот корпус на човекови права, проблемите
на кодификацијата на Меѓународното казнено право и, секако, идеите и
создавањето на Меѓународниот казнен суд.
Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165= 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности 16.1. Проектни задачи
55 часови
7.

16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување: Континуирано и етапно оценување при што ќе се користи
писмено оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:

60 бодови
20 бодови
59

писмена и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува
наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

до 51 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Македонски, англиски и турски јазик.

60

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Корпоративно управување
P325
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки, ЕУРМ
Прв циклус
3/6

7

Број на ЕКТС
кредити

6

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целта на изучување на предметот
Корпоративно управување е студентите да се запознаат со поимното и
концепциското определување, суштината, карактеристиките, а воедно со важноста
и значењето на овој посебен институт на Правото на трговските друштва, кој што
прерасна во нова наставно-научна дисциплина.
Содржина на предметната програма:
Содржината на предметот ги опфаќа современите дебати во објаснување на
поимот, дефинирањето и значењето на корпоративното управување, теоретските
расправи за правната природа на корпорацијата, правната физиономија и
устројството на корпорацијата (акционерското друштво),
односите меѓу
менаџметот и акционерите, како и корпоративната општествена одговорност, како
феномен на глобалната економија.
Студентите, ќе ја изучуваат корпоративната контрола, преку алките во ланецот на
делегацијата на моќта од акционерите, надзорниот и управниот одбор, до
менаџерските позициии и можностите за решавање на колективниот проблем на
корпоративното управување, при постоење на сепарација на управувањето и
широко дисперзираната сопственичка структура на корпорациите.
Во центарот на изучувањето ќе бидат органите на управување и нивното значење,
положбата, изборот на членовите, надлежностите и одговорностите во двата
модели на поставеност на корпоративното управување: едностепен (монистички) и
двостепен (дуалистички) систем на управување со акционерските друштва.
Претставени се и глобалните разлики, како и карактеристиките на моделите на
корпоративното управување во одредени земји во светот, вклучително и системите
и детерминирачките фактори и насоките на неговиот развој. Акцент е ставен и на
Принципите на копроративно управување, според ОЕЦД, а опфатена е и
нормативната рамка за добро корпоративно управување во Република Македонија.
Методи на учење:
Метод на усно изложување, метод на писмена експликација и презентација, метод
на дијалог, метод на проблемска настава
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1.
Предавања45 часови
активности
теоретска настава
15.2.
Вежби,
30 часови
семинарски труд,
стручен
труд,тимска
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15.

Други форми на активности

16.1.
16.2.
16.3.

16.

17.

18.
19.
20.

работа
Проектни задачи
Самостојни
задачи
Домашно учење

35 часови
35 часови
35 часови

Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 20 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски и турски јазик
наставата
Метод на следење на квалитетот Проверката на знаењето на студентот по
на наставата
наставниот предмет, согласно член 107 од
Законот за високо образование, се врши
континуирано во текот на наставно-образовниот
процес.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Правосудство и организација
P324
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
трета/шести

Број на ЕКТС
6
кредити
Предуслови за запишување на
Предзнаења од областа на уставното право и
предметот
процесните права.
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да им даде на студентите продлабочени знаење за
правосудниот систем и неговата организација, како и за меѓусебната
организациона и функционална поврзаност на органите кои се дел од
правосудниот систем на Република Македонија.
Содржина на предметната програма:
Студентите се воведуваат во различните теоретски сфаќања за тоа што опфаќа
правосудниот систем и кои се неговите елементи, како и нивната меѓусебна
зависност. Посебно внимание се посветува на организацијата и надлежноста на
судството, и на уставните начела врз основа на кои функционира судската власт.
Овој предмет го опфаќа и проучувањето на организацијата и надлежностите на
органите кои се дел од македонскиот правосуден систем, како што се:
адвокатурата, нотаријатот, извршителството, јавното обвинителство, државното
правобранителство. Меѓутоа предметот се занимава и со научна дебата околу тоа
дали одредени органи (народниот правобранител, медијаторите, Уставниот суд)
може да се сметаат како дел од правосудниот систем. Оттука и причината за
продлабочено проучување на овој предмет.
Методи на учење: усно предавања и интерактивна настава
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
7.

16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување: Континуирани или сумативно оценување преку реализација
на испити и колоквиуми, при тоа земајќи ја предвид редовноста и активноста на
студентот
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
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17. Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

до 51 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

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

Македонски, англиски и турски јазик.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Право на Eвропска унија
P323
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
трета/шести

Број на ЕКТС
кредити
Не се потребни посебни предуслови
7.

8

Предуслови за запишување на
предметот
9. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на интеграционите процеси во Европа; започнување на интеграцијата
со потпишувањето на трите познати договори кои беа и генеза на основањето на
ЕУ.
10. Содржина на предметната програма:
Идеи и проекти за обединување на Европа низ историјата; политички и економски
причини за почнување на интеграцијата на европските држави; потпишување на
договорите за ЕЈЗЧ, Евроатлан и ЕЕЗ, реформирање на ЕУ заради успешно
вклучување и на источно-европските држави вклучувајќи ја и Македонија;
„Уставот на ЕУ“; правниот поредок на ЕУ; положбата на правото на ЕУ во однос
на правниот поредок во целина. Усогласување на правото на РМ со европското
право.
11. Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог
8.

12. Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
13. Распределба на расположивото време 45+30+165= 240 часови
14. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
15. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување: Континуирано и етапно оценување при што ќе се користи
писмено оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
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18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

Македонски, англиски и турски јазик.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Глобализација
PI323
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
трета/шести

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Предуслови за запишување на
Надворешна политика
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта е студентите да го усвојат поимот глобализација како основа за современо
поимање на геостратегијата, политиката и правото во светот и нејзиното влијание
на односите помеѓу нациите и државите. Целта на обработката на процесите на
глoбализацијата и примерите од практиката е студентите да се запознаат со
историските корени и актуелните состојби и проблеми кои се присутни во светот
и кај нас, во услови на неазпирлив наплив на процесите на глобализацијата на
сите полиња од животот и работата.
Содржина на предметната програма: Студентите да ги усвојата знаењата за
процесите на глобализација во територијалните и надтериторијалните поврзувања
во светот низ историјата и денес, влијанијата на глобализацијата во развојот на
нациите и државите, како и улогата на правото денес во национална и
меѓународна смисла.
Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на дијалог, монолошки метод,
метод на самостојна работа.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 Часови
16.2. Самостојни задачи
35 Часови
16.3. Домашно учење
35 Часови
Начин на оценување:Метод на континуирано и етапно или сумативно оценување,
а како методски постапки на оценувањето ќе се користат писменото и усменото
оценување, како и оценување на студентските трудови
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
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18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Наслов
на
наставниот
предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар

од 91 до 100 бода

10 (десет) (A)

Македонски, англиски и турски јазик.

Менаџмент на човечки ресурси
МЕ312
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
трета/шести

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Предуслови за запишување на Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Согледување на значењето на човечките потенцијали во економската димензија на
работењето и управувањето со претпријатието. Согледување и анализа на
економските и другите параметир на управување со човечките потенцијали.
Содржина на предметната програма:
Економски основи и реперкусии врз управување со човечки потенцијали. Улога
на значењето на менаџерот за МЧР во претпријатието. МЧР и успешноста на
работењето на ЧР како темел за конкурентска предност. Анализа на работното
место. Регрутација. Селекција. Планирање. Оценување. Наградување. Кариера.
Развој на ЧР. Обука. Бенефиции. Анализа на ефектите и ефикасноста од МЧР.
Мерење на економската и организациската успешност. Мерење на човечкиот
капитал. Мерење на придонесот на човечките потенцијали во организациската
успешност. Унапредување на ефикасноста во управувањето со човечките
потенцијали.
Методи на учење: Метод на усно изложување и метод на дијалог.
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото 45+30+105 = 180 часови
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
68

15. Други
форми
активности

на 16.1. Проектни задачи

35 Часови

16.2. Самостојни задачи

35 Часови

16.3. Домашно учење

35 Часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 20 бодови
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува Македонски, англиски и турски јазик.
наставата
20. Метод
на
следење
на Самоевалуација
квалитетот на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Македонски јазик 1
OO112
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
Прва година

7.

Број на ЕКТС
кредити

2

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
9. Цели на предметната програма: студентите да се запознаат со македонската
писменост(азбука),делот од граматиката на македонскиот литературен јазик кој ја
проучува фонологијата и морфологијата.Вовед во основните јазични структури
,усвојување на правилен изговор на гласовите и воспоставување на правилна
комуникација во било која сфера во општеството .Запознавање со културата на
Македонија и поттикнување на мотивацијата за понатамошно изучување на
јазикот.Стекнување на одреден лингвистички и социолингвистички фонд на знаења и
способности што ќе може да се користи во различни комуникативни ситуации.
10. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
Усвојување на знаења од областа на македонскиот јазик :
македонското писмо(печатно и ракописно).Читање:препознавање на графијата на усно
обработените фонеми,препознавање на графијата на слухово познати и усвоени
зборови.Пишување:правилно графичко претставување на фонемите,правилно пишување
на зборови што претходно биле усвоени преку читање и зборување.
Усвојување на знаења од областа на фонологијата,усвојување на јазични
вештини:разликување на сите фонеми,со посебен акцент на оние што се
карактеристични
за
македонскиот
јазик,препознавање
на
фонемите
во
збор.Искази:разбирање на едноставни искази,слушање искази и соодветно
реагирање.Поделба на гласовите,гласовните промени во јазикот,акцентот на
македонскиот стандарден јазик.
Јазични елементи:усвојување на знаења од областа на морфологијата:изговарање на
едносложни и повеќесложни зборови,со правилен изговор на фонемите.Зборовни
групи,менливи и неменливи зборови и нивните граматички категории(именки и нивните
граматички категории,придавки,заменки,броеви,глагол и категории на глаголот,прилози
предлози,сврзници,честици,извици и модални зборови).
Комуникативни
модели:
поздравување,запознавање,претставување;скажување
молба,желба,намера,изразување
обврска;извинување,заблагодарување,поканување(прифаќање/одбивање
на
поканата),барање дозвола.
Лексика:запознавање со изразување на односот со други лица,усвојување на зборовите
кои
именуваат
замји,
градови,
јазици,националности,професии,храна
и
пијалоци,облека,делови на телото,време,клима.
Вежби:
Примена на снимени материјали за вежбање на правилен изговор на гласовите,читање
текстови,посочување примери и решавање на однапред подготвени вежби,при нивно
решавање
студентите
ги
зацврстуваат
знаењата
од
теоријата
на
јазикот(граматиката).Водење на дијалог и разговор врз основа на теоретскиот материјал.
11. Методи на учење:
8.
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12.
13.
14.

15.

Метод на усно и писмено изразување(изнесување дефиниции,примери и повторувања
преку вежби)
Вкупен расположив фонд на време
2ЕКТС x 30 ЧАСОВИ=60
Распределба на расположивото време
30+30 часови = 60 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
активности
настава
15.2. Вежби - основани врз
30 часови
содржините од
теоретскиот материјал
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
20 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или
завршен испит
писмениот испит и практичната настава
19. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
20. Метод на следење на квалитетот на Проверката на знаењето на студентот по
наставата
наставниот предмет, според член 107 од
Законот за високо образование, се врши
континуирано во текот на наставнообразовниот процес.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Македонски јазик 2
OO241
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
Прва година

Број на ЕКТС
2
кредити
Предуслови за запишување на
Совладана материја од првиот дел од истиот
предметот
предмет
Цели на предметната програма: изнесување на нови знаења,студентите се запознаваат со
делот од граматиката на македонскиот литературен јазик кој ја проучува
синтаксата.Воспоставување на правилна комуникација во било која сфера во општеството
.Правилно и убаво,писмено и усно изразување.
Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
Усвојување на знаења од областа на синтаксата на македонскиот литературен
јазик,правила и поврзување на зборовите :именска група,реченица(проста
,проширена),сложена реченица и врзан текст.
Искази:изговарање на едноставни искази со правилен изговор и интонација во соодветни
говорни ситуации.Реченици:читање со разбирање на едноставни реченици и куси
текстови,читање со разбирање на упатства,натписи,информации и сл.Правилно пишување
на едноставни реченици од аспект на структурата и функцијата.
Усвојување на граматичката структура на реченицата односно правилниот редослед на
зборовите.Подмет и прирок како главни делови на реченицата,предмет и видови
предмет,прилошки определби.Како второстепени реченични членови:атрибут и
апозиција.Сложени реченици и нивна поделба.Изразување на директен и индиректен
говор.
Вежби:
Вежбање и усовршување на читањето при читање на примери-реченици и кратки текстови
и пронаоѓање на веќе изучените зборови.Морфолошка и синтаксичка анализа.Самостојно
и заедничко водење дискусии од најразличен вид,на македонски литературен јазик со
примена на веќе усвоените знаења од областа на граматиката.Вежбање на правописот и
интерпункцијата при писменото и усното изразување.
Методи на учење:
Метод на усно и писмено изразување, (изнесување дефиниции,примери и повторувања
преку вежби)
Вкупен расположив фонд на време
2ЕКТС x30часови =60
Распределба на расположивото време
30+30 = 60 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
активности
настава
15.2. Вежби - основани
30 часови
врзсодржините од
теоретскиот материјал
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
7.

16.2. Самостојни задачи
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16.3. Домашно учење
16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
20 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или
завршен испит
писмениот испит и практичната настава
19. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
20. Метод на следење на квалитетот на
Проверката на знаењето на студентот по
наставата
наставниот предмет, според член 107 од
Законот за високо образование, се врши
континуирано во текот на наставнообразовниот процес.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Македонски јазик 3
OO361
Тригодишни правни студии
Факултет за правни науки
Прв
Прва година

Број на ЕКТС
2
кредити
Совладана материја од претходните два дела
7.

Предуслови за запишување на
предметот
9. Цели на предметната програма: студентите да се запознаат со македонската
писменост(азбука),делот од граматиката на македонскиот литературен јазик кој ја
проучува фонологијата и морфологијата.Вовед во основните јазични структури
,усвојување на правилен изговор на гласовите и воспоставување на правилна
комуникација во било која сфера во општеството .Запознавање со културата на
Македонија и поттикнување на мотивацијата за понатамошно изучување на
јазикот.Стекнување на одреден лингвистички и социолингвистички фонд на знаења и
способности што ќе може да се користи во различни комуникативни ситуации.
10. Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
Усвојување на знаења од областа на македонскиот јазик :
македонското писмо(печатно и ракописно).Читање:препознавање на графијата на усно
обработените фонеми,препознавање на графијата на слухово познати и усвоени
зборови.Пишување:правилно графичко претставување на фонемите,правилно пишување
на зборови што претходно биле усвоени преку читање и зборување.
Усвојување на знаења од областа на фонологијата,усвојување на јазични
вештини:разликување на сите фонеми,со посебен акцент на оние што се карактеристични
за македонскиот јазик,препознавање на фонемите во збор.Искази:разбирање на
едноставни
искази,слушање
искази
и
соодветно
реагирање.Поделба
на
гласовите,гласовните промени во јазикот,акцентот на македонскиот стандарден јазик.
Јазични елементи:усвојување на знаења од областа на морфологијата:изговарање на
едносложни и повеќесложни зборови,со правилен изговор на фонемите.Зборовни
групи,менливи и неменливи зборови и нивните граматички категории(именки и нивните
граматички категории,придавки,заменки,броеви,глагол и категории на глаголот,прилози
предлози,сврзници,честици,извици и модални зборови).
Комуникативни модели: поздравување, запознавање, претставување; рскажување молба,
желба, намера, изразување обврска; извинување, заблагодарување, поканување
(прифаќање/одбивање на поканата), барање дозвола.
Лексика: запознавање со изразување на односот со други лица, усвојување на зборовите
кои именуваат замји, градови, јазици, националности, професии, храна и пијалоци, облека,
делови на телото, време, клима, запознавање со реченични синтагми, фразеологија,
анегдоти, усовршување на претходно здобиените знаења и подготвеност за комуникација
во животната средина.
Вежби:
Примена на снимени материјали за вежбање на правилен изговор на гласовите, читање
текстови, посочување примери и решавање на однапред подготвени вежби, при нивно
решавање студентите ги зацврстуваат знаењата од теоријата на јазикот (граматиката).
Водење на дијалог и разговор врз основа на теоретскиот материјал.
11. Методи на учење:
8.
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Метод на усно и писмено изразување(изнесување дефиниции,примери и повторувања
преку вежби)
12. Вкупен расположив фонд на време
2ЕКТС x 30 ЧАСОВИ=60
13. Распределба на расположивото време
30 + 30 = 60 часови
14. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
15.2. Вежби - основани врз
содржините од
теоретскиот материјал
15. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи

30 часови
30 часови

16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
20 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или
завршен испит
писмениот испит и практичната настава
19. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
20. Метод на следење на квалитетот на Проверката на знаењето на студентот по наставниот
наставата
предмет, според член 107 од Законот за високо
образование, се врши континуирано во текот на
наставно-образовниот процес.
НАСТАВНИ ПРОГРАМИ НА СТУДИИТЕ ПО ПРАВНИ НАУКИ НА
ВТОР ЦИКЛУС (ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ)
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор
на
студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Ѓраѓанско процесно право
P223
3+2
Факултет за правни науки
Втор
четврта/седми

Број на ЕКТС
кредити
8
Предуслови за запишување на Студентот треба да има основни познавања зз
предметот
општото граѓанско право, семејното и
наследното, како и управното право, предмети,
кои веќе ги изучувал во претходните години.
7.
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Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на курсот е, преку теоретска обработка на граѓанското процесно право, да ги
оспособи студентите за самостојно превземање на процесни дејства
10. Содржина на предметната програма:
Програмата е концепирана, да одговара на потребите на студентите, кои ја
изучуваат материјата. При тоа, тие треба да ги знаат основните начини за давање
на заштита на на граѓанските субјективни права, кои се загрозени, повредени или
оспорени.Во таа насока, особено се обрнува внимание на постапувањето на
судовите, на странките и другите учесници, што се јавува како вкупност на
дејствија на меѓусебни односи, на сите нив поврзани со иста цел.Станува збор,за
односи уредени со правните норми, кои го опфаќаат матерјалното, но и
процедуралното право.Материјата е поделена во три целини
9.

11. Методи на учење: Предавања, вежби, консултации,, семинари и друго.
12. Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
13. Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
14. Форми
на
наставните 15.1. Предавањатеоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
15. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи

55 Часови

16.3. Домашно учење

55 Часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми
за
оценување до 51 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик 4
20. Метод на следење на квалитетот Самоевалуација
на наставата
4

Согласно член 103 ст. 7 од Законот за Високото образование
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор
на
студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Меѓународно трговско право
P412
3+2
Факултет за правни науки
Втор
четврта / седми

7.

Број на ЕКТС 8
кредити

Предуслови за запишување на Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целта на Меѓународно
стопанско(трговско) право е истражување на соодветните закони и меѓународни
конвенции и соодветната судска пракса од оваа област. Со тоа, треба да се
оспособат идните правници за работење во пазарно стопанство во надворешнотрговскиот промет.

10. Содржина на предметната програма: Предмет на проучување на Меѓународно
стопанско (трговско) право, се субјектите на меѓународното стопанско право,
договорите во меѓународното стопанско право, нивното склучување,
реализирање, исплаќање, евентуалното разрешување по пат на меѓународна
трговска арбитража.
11. Методи на учење: Предавања, вежби, консултации,, семинари и друго.
12. Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
13. Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
14. Форми
на
наставните 15.1. Предавањатеоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
15. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми
за
оценување до 50 бода
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
77

од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
20. Метод на следење на квалитетот Самоевалуација
на наставата

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Меѓународно јавно право
P413
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
4/7

7.

Број на ЕКТС
кредити

8

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
9. Цели на предметната програма (компетенции): Со завршувањето на овој предмет,
се очекува студентот да биде оспособен да ја познава суштината и опсегот на
меѓународното јавно право, да знае каде и како да ги пронајде меѓународноправните норми, 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.
10. Содржина на предметната програма: Предметот Меѓународно јавно право е
структуриран така, што на студентот ќе му овозможи стекнување на суштински
познавања на основните категории на оваа класична правна дисциплина. При тоа,
меѓународното право се изучува во неговата динамичка димензија, а не како
прост “збир на норми” со кои се уредени односите помеѓу државите и останатите
субјекти, што претпоставува разбирање на сложените политички и други процеси
кои доведуваат до создавање на правните норми и вредносно-ориентиран пристап
кон анализата на важечките меѓународни норми.
Воведниот дел од 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.
Во вториот дел се изучуваат: 1. субјектите на меѓународното право, 2. основните
принципи со кои се уредени меѓународните односи. Третиот дел е посветен на 3.
8.
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11.
12.
13.
14.

15.

процесот на создавање на меѓународното право, преку третирање на изворите на
меѓународното право и толкувањето на ова право, а четвртиот - на 4.
имплементацијата на меѓународното право.
Настрана од општиот дел, во рамките на предметот Меѓународно јавно право,
посебно се изучуваат некои специфични институти на меѓународното јавно право
и/или релевантни меѓународни режими, како што се правилата околу
интервенцијата и употребата на сила, Обединетите нации и нивната улога во
современите меѓународни односи, природата и основните принципи на правото на
Е.У., како специфичен регионален поредок итн.
Методи на учење: Предавања (интерактивна настава); вежби (case-study);
консултации.
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
20. Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација
на наставата

1.
2.
3.
4.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно

Управно процесно право
PN415
3+2
Факултет за правни науки
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5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Втор циклус на студии
4/7
7. Број на ЕКТС
кредити
Нема

6

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Студентот се обучува за практична
работа која се состои во донесување решенија со кои се решава за правата,
обврските и правните интереси на граѓаните. Од друга страна, студентот се
запознава со правните можности и постапката за оспорување на незаконито
решение издадено од орган на управата.
Содржина на предметната програма: Предмет на изучување е општата управна
постапка. Во него се опфатени општите принципи на постапката, нејзиното
поведување, донесувањето решение, второстепената (жалбена) постапка,
постапката по вонредни правни лекови и управно-судската контрола.
Методи на учење: Предавања, вежби, консултации, клиничка настава, семинари,
теренска работа.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
20. Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација
на наставата

80

81

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Стечај и стечајна постапка
DP416
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
4/7

Број на ЕКТС
6
кредити
Основни познавања на финансиското право.
7.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Со изучување на Стечајот и
стечајна постапка, студентите би требало да ги прошират теоретските познавања
на институтот стечај и реализирањето на неговите основни цели преку
спроведувањето на специфичната и кратка стечајна постапка над фирмата
должник, со цел да се остварат основните цели на стечајот: ревитализација на
фирмата, намирување на доверителите или ликвидација на фирмата должник.
Студентите треба да се оспособат за примена на одредбите од стечајното право и
нивната адекватна примена во конкретните стопански односи на пазарното
стопанство.
Содржина на предметната програма: Предметот Стечај и стечајна постапка ги
опфаќа сите аспекти на стечајот, како сложен и актуелен правен институт,
почнувајќи од условите кпои го предизвикуваат стечајот, преку надлежноста на
органите задолжени за негово спроведување и заокружување на исходот на
стечајот.
Методи на учење: Аналитичко-синтетички и правен.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
82

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
или писмен испит
Македонски, англиски и турски јазик
Самоевалуација
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор
на
студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Дипломатско и конзуларно право
P416
3+2
Факултет за правни науки
Втор
четврта / седми

7.

Број на ЕКТС 6
кредити

Предуслови за запишување на Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Со завршувањето на овој предмет
се очекува студентот да стекне познавање на правната основа врз која фундира
современата дипломатска практика воопшто, и во тој контекст, конкретно и на
Република Македонија.
Содржина на предметната програма: Предметот овозможува продлабочено
изучување на меѓународно-правната рамка на процесот на воспоставување,
функционирање и окончување на дипломатските и на конзуларните односи; на
правилата на правото на РМ што допираат дипломатско-конзуларни прашања; и
на клучните елементи на дипломатскиот протокол и практика на Република
Македонија.
Методи на учење: Предавања, вежби, консултации, семинари, и друго.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми
на
наставните 15.1. Предавањатеоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми
за
оценување до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
84

19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
20. Метод на следење на квалитетот Самоевалуација
на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

11.

12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор
на
студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Казнено право-применета програма
P421
3+2
Факултет за правни науки
втор
четврта / осми

7.

Број на ЕКТС 8
кредити

Предуслови за запишување на Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целта е врз основа на претходно
добиените теоретските знаења студентите да се стекнат со вештини за практична
примена на Кривичниот законик и Законот за кривична постапка, за остварување
на првиот контакт со клиентот, за изготвувале на потребните поднесоци до судот
и другите правосудни органи, за градење стратегија за одбрана на клиентот, како
и за тоа како правно да го квалификуваат случајот што го изнесува клиентот кој
што бара правна помош.
Методи на учење: Основен облик на настава ќе биде предавања, а дополнителни
методи вежбите, семинарите, консултациите и практична настава (следење на
судски претреси ).
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
Форми
на
наставните 15.1. Предавањатеоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми
за
оценување до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
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20. Метод на следење на квалитетот Самоевалуација
на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор
на
студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Методологија
3+2
Факултет за правни науки
Втор
4/8

Број на ЕКТС 8
кредити
Предуслови за запишување на Положени испити од додипломски студии,
предметот
односно предмети поврзани со методологијата
(социологија на правото, вовед во правото и
историја на правото)
Цели на предметната програма (компетенции): Совладување на основниот
категоријален апарат заради истражување и доѓање до научни сознанија во
областа на правните науки, оспособување заради изведување на наменски и
експериментални истражувања.
Содржина на предметната програма:
Основни елементи на науката за методот, структура и белези на методот како
начин за доаѓање до научни сознанија, клучни белези на научното знаење
(вистинитост, прецизност, систематичност, проверливост) структура на поимите
научен закон, научна теорија и научно истражување, планирање и изведување на
истражување, содржина и елементи на извештајот од реализирано истражување,
значење и белези на методите за собирање податоци (набљудување, експеримент,
испитување, односно анкета и интервју, моделирање и метод на студија на случај)
општи научни методи и посебни научни методи (класификација, мерење, анализа,
синтеза, индуктивно и дедуктивно заклучување).
Методи на учење: вежби и предавања
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
Форми
на
наставните 15.1. Предавањатеоретска 45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски, 30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
7.

16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми
за
оценување до 51 бода
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
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од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
20. Метод на следење на квалитетот Самоевалуација
на наставата

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Пенологија
P425
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
4/8

7.

Број на ЕКТС
кредити

8

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
9. Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе се стекне со знаења
во врска со целите на казнувањето, видовите на кривични санкции поединечно и
како систем и низ сите фази на процесот на нивното извршување,
пенитенцијарните системи и институции во кои истите се извршуваат.
10. Содржина на предметната програма: Пенологијата како правна, теоретска и
емпириска научна дисциплина ги проучува сите аспекти што се однесуваат на
извршувањето на сите кривични санкции со кои располага организираното
општество за одбрана од криминалитетот. Кривичната санкција, се појавува во
форма на казна, алтернативна мерка, мерка на безбедност и воспитна мерка
(резервирана за малолетници и помлади полнолетни лица). Пенологијата ги
изучува кривичните санкции во нивната комплексност и од два аспекта. Прво,
индивидуализација на кривичната санкција во нејзиниот избор и извршување како
претпоставка за остварување на целта што им е наметната со позитивните
прописи, а тоа е ресоцијализацијата. Второ, таа го следи и изучува системот на
кривични санкции од аспект на богатството на санкциите по вид и траење,
условите на извршување и предлага мерки за негово збогатување, измени
унапредување и слично. Од становиште 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. Спрема тоа, предмет на
изучување на пенологијата се сите видови на кривични санкции поединечно и
како систем и низ сите фази на процесот на нивното извршување.
8.
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11. Методи на учење: Предавања, вежби, консултации, семинари, практична работа
на случаи.
12. Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
13. Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
14. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
15. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
20. Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација
на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Запишување права на недвижности
PN424
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
4/8

Број на ЕКТС
кредити
Управно процесно право
7.

6

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Со изучување на предметот
Запишување на правата на недвижностите (Земјишно-книжно право) студентите
да ја совладаат правната регулатива (објективното право) од областа на
запишувањето на правата на недвижностите.
Да се развие понатамошен интерес за изучување на оваа материја во областа на
специјалистичките и последипломските студии.
Да се оспособат идните дипломирани правници кои ќе работат во Државниот
завод за геодетски работи (или во неговите единици) како и во други институции
за практична примена, односно реализација на процесот на премерување,
излагање и запишување на правата на недвижностите.
Содржина на предметната програма: 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 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 сопственосно-правниот систем (Земјишта:
градежни, земјоделски, шумски и пасишта); Станбени згради и станови и Деловни
згради и деловни простории; Системи на запишување во светот (Земјишнокнижен: германски, австриски, швајцарски, хрватски и словенечки); Систем на
транскрипции и инскрипции (италијански) и Систем на регистрација (англосаксонски); 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.
Методи на учење: Предавања, вежби, консултации, семинари, практична работа
на случаи.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
91

15. Други форми на активности

16.1. Проектни задачи

35 часови

16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
20. Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација
на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Економска анализа на правото
P424
3+2
Факултет за правни науки, ЕУРМ
Втор циклус
4/8

Број на ЕКТС
кредити

6

Предуслови за запишување на
Основи на економија
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма по предметот Економска анализа на правото е
студентите, кои ја изучуваат оваа наставна дисциплина, да дојдат до нови и интересни
сознанија, преку совладување на економските методи и аналитички постапки,
применети во правото.
Содржина на предметната програма:
Предметот Економска анализа на правото се однесува на применување на економски
методи и концепти на одредени правни проблеми и ги запознава студентите со
економската анализа на законите и законските правила. Притоа, ќе бидат опфатени
дефинирањето, поимот и основите на економската анализа на правото.
Потоа, се објаснува намената на економската анализа на правото, видовите, како и
подрачјата на нејзината примена, кои го опфаќаат не само трговското право, туку и
граѓанското, казненото, семејното право итн., односно прекршоците, договорите, имотот
и граѓанските процедури.
Забележан е дескриптивниот и нормативниот пристап кон оваа проблематика, а се прави
и компаративен приод меѓу економската анализа на правото и економската политика.
Курсот е посветен и на прашањето - како економската анализа се согласува и
спротиставува со другите аспекти на законскиот систем, вклучувајќи ги легитимноста,
правичноста, демократската контрола и правдата.
Методи на учење:
Метод на усно изложување, метод на писмена експликација и презентација, метод на
дијалог, метод на проблемска настава
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време
45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1.
Предавања45 часови
активности
теоретска настава
15.2.
Вежби,
30 часови
семинарски труд,
стручен
труд,тимска
работа

15. Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

35 часови

16.2.

Самостојни
задачи
Домашно учење

35 часови

16.3.

35 часови
93

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 20 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски и турски јазик
наставата
20. Метод на следење на квалитетот Проверката на знаењето на студентот по наставниот
на наставата
предмет, согласно член 107 од Законот за високо
образование, се врши континуирано во текот на
наставно-образовниот процес.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Меѓународни организации и трибунали
MP427
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
4/8

Број на ЕКТС
кредити
Дипломатско и конзуларно право
7.

6

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Истражување на меѓународната
правна рамка за основање и функционирање на меѓународните организации од
регионален и локален карактер како и меѓународно-правните аспекти
заформирање трибунали со правна и судска надлежност.
Содржина на предметната програма: Во рамките на овој предмет се проучуваат
основните поенти на теориите за меѓународното меѓувладино организирање;
институционалната поставеност на системот на ОН; на клучните европски
организации како Совет на Европа и ОБСЕ; и на најрелевантните регионални
организации што функционираат на територијата на Америка, Африка и Азија и
Далечниот исток во нивната нераскинлива поврзаност со процесите што ја
исполнуваат институционалната рамка и, се разбира, односот на РМ со
споменатите организации, односно дејствувањето на РМ во организациите во кои
членува.
Методи на учење: Предавања (интерактивна настава); практична работа на
случаи; семинари; консултации.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
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18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
или писмен испит
Македонски, англиски и турски јазик
Самоевалуација
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1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Казнено процесно право-применета
програма
P421
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
5/9

Број на ЕКТС
кредити
Казнено процесно право
7.

8

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целта е врз основа на претходно
добиените теоретските знаења студентите да се стекнат со апликативни знаења за
Казненото процесно право – применета програма, кое ја проучува казнената во
практиката, односно нејзината конкретна примена, преку системска анализа на
решенијата од процесниот казнен закон, во контекстот на постојните општествени
услови, развојните тенденции, новелирањето на казненото законодавство и сл.
Содржина на предметната програма: Основни начела и институти на казненото
процесно право од аспект на нивната примена во судската практика, Тек на
казнената постапка, Улогата на основните субјекти на казнената постапка,
Постапка по правни лекови (редовни и вонредни), примената на забрзаните
постапки.
Методи на учење: Основен облик на настава ќе биде предавања, а дополнителни
методи вежбите, семинарите, консултациите и практична настава (следење на
судски претреси ).
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
97

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
или писмен испит
Македонски, англиски
Самоевалуација
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Право на индустриска сопственост
P512
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
5/9

7.

Број на ЕКТС
кредити

8

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Изучувањето на овој предмет на
правниците ќе им овозможи:
Да го разберат значењето, местото и улогата на Правото на индустриска
сопственост во правниот систем ;
Да ги идентификуваат различните видови права на индустриска сопственост и
условите на нивна заштита ;
Да се подготвени на соодветен начин да ги стават во промет правата од
индустриска сопственост ;
Соодветно да се подготват за полагање стручен испит за застапници од
индустриска сопственост, што може да биде нивна идна професија ;
Воопшто, да стекнат способност да работат во новото, разнолико, перспективно и
вносно поле на заштита на индустриската сопственост.
Содржина на предметната програма: Развојот на новите технологии, растот на
меѓународниот промет на стоки и услуги во кои се инкорпорирани правата од
индустриска сопственост (патенти, индустриски дизајни, трговски марки, ознаки
на потекло итн.), процесот на евроинтеграција, поттикнувањето и заштитата на
творештвото се само мал дел од причините зошто треба да се изучува Правото на
индустриска сопственост. Значењето и економскиот ефект од ваквото
образование, секако отвораат нови можности за идниот ангажман на младите
правници.
Предметната програма опфаќа содржини кои се однесуваат на поимот,
настанувањето и развојот на Првото од индустриска сопственост, како и
различните видови домашни и меѓународни извори на ова право. Најголемо
внимание ќе се посвети на различните видови права на индустриска сопственост,
нивната прометливост и методите на нивна заштита.
Методи на учење: Наставата ќе се изведува преку интерактивни предавања,
практични вежби, симулации и анализа на случаи, посета на релевантни
институции и практичари од областа на индустриската сопственост.
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
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16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
20. Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација
на наставата
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Меѓународно право за правата на
човекот
P513
3+2
Факултет за правни науки

1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година / семестар
5/9
7.

5.
6.

8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

Број на
ЕКТС
кредити

8

Предуслови за запишување на Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на
студентите со теоретските и практично-правните аспекти на генезата
и оформувањето на меѓународното право за правата на човекот во
рамките на меѓународно јавното право и негова имплементација во
националните законодавни системи. Според тоа меѓународното
право за правата на човекот сеизучува на три нивоа: национално,
регионално имеѓународно. Со анализа на валидните меѓународни
обврзувачки и необврзувачки правниб компоненти во
функционирањето на овој вид права.
Содржина на предметната програма: Предметот меѓународно право
за правата на човекот се бави со материјата на меѓународните
стандарди за човековите права онака како тие се дефинирани во
меѓународните договори од оваа област, обичајното меѓународно
право и одлуките на релевантните меѓународни организации,
одлуките на меѓународните арбитражи и судови и така нареченото
„меко право.“ Како наука на 20 век меѓународно право за правата на
човекот се формира врз основите на долга традиција на нормативно и
правно освојување на доменот на човековите права и слободи.
Структурата на предметот е составена од воведен дел во кој главни
теми се: карактеристиките на човековите права, нивната универзална
и културолошка профилација, поделбата на човековите права по
генерации, содржината и субјектот кој ги носи, и секако изворите на
меѓународното право за човековите права.
Во вториот и третиот дел се процедурите пред меѓународните
организации и судови во заштита на човековите права, при што пред
се најголем дел е посветен на европските институции и процедури.
Исто така големо внимание се посветува на анализата на
малцинските и другите колективни права како и трендовите во
развојот на меѓународното право за правата на човекот .
Методи на учење: Историски, компаративен, правен и аналитичкосинтетички.
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240
часови
Распределба на расположивото
45+30+165 = 240 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања45 часови
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активности

15.

16.

17.

18.

теоретска настава
15.2. Вежби
(лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на активности 16.1. Проектни задачи

30 часови

55 часови

16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Семинарска работа/ проект (
20 бодови
презентација: писмена и усна)
17.3.
Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)
од 91 до 100
10 (десет) (A)
бода
Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите
завршен испит
колоквиуми или писмен испит
Jазик кој се изведува наставата
Македонски, англиски и турски

19.
20 .

Метод на следење на квалитетот Самоевалуација
на наставата
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Право на интелектуална сопственост
PN513
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
5/9

Број на ЕКТС
кредити
Запишување права на недвижности
7.

6

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целата на предметот Право на
интелектуална сопственост е да ги оспособи студентите за следново:
Да го разберат комплексниот систем на Правото на интелектуална сопственост,
како и неговата правна нормираност ;
Да ги разберат различните видови права на интелектуална сопственост и начинот
на нивно настанување, остварување и заштита ;
Да можат на соодветен начин да ги стават во промет правата на интелектуална
сопственост ;
Да се подготват за полагање на стручни испити за застапници во областа ;
Да стекнат способност за ефикасна примена на регулативата од оваа област, како
ново и перспективно правно подрачје.
Методи на учење: Предавања, вежби, консултации, семинари, практична работа
на случаи
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)
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18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
или писмен испит
Македонски, англиски и турски јазик
Самоевалуација

104

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Етика и право
DP514
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
5/9

Број на ЕКТС
кредити
Економска анализа на правото
7.

6

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Да се оспособат студентите да
прават разлика меѓу етичките вредности и принципи и правните правила на
бизнисот.
Студентите да стекнат продлабочени знаења во различни области на деловната
етика.
Студентите да можат да формулираат сопствени идеи за корисноста од етиката во
водењето бизнис денес.

10. Содржина на предметната програма: Студентите ќе ги истражуваат стандардите
на етичките вредности, принципи и норми во светот на бизнисот, деловната
чесност и поведение, со фокусирање врз прашањето како нашите планови и
намери влијаат врз другите во водењето на бизнисот.
11. Методи на учење: Предавања, вежби, симулации, студии на случај, анализа на
видео записи, теренска работа.
12. Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
13. Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
14. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
15. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
105

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
или писмен испит
Македонски, англиски и турски јазик
Самоевалуација

Меѓународни политички односи
P516
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
5/9

Број на ЕКТС
6
кредити
Предуслови за запишување на
Основни познавања на правните и
предметот
политичките науки
Цели на предметната програма (компетенции): Систематско проучување на
меѓународната политика и запознавање со современите дискурси на теоријата на
меѓународните политички односи.
7.

10. Содржина на предметната програма: Меѓународната политика и меѓународното
право. Системот на држави и меѓународното право. Еволуцијата на
меѓународното право. Меѓународно општество, национално општество и
меѓународното право. Правото и политиката во меѓународното општество.
Облици на организацијата на моќта во меѓународното општество (рамнотежа на
силите; колективна безбедност; светска влада). Обединети нации.
11. Методи на учење: Компаративен метод, аналитичко-синтетички, историски и
дедуктивен метод.
12. Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
13. Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
14. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
15. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови

16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови
60 бодови
106

17.

18.
19.
20.

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација
на наставата
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1.

Наслов на наставниот предмет

2.
3.
4.

Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Право на здруженија на граѓани и
фондации
P521
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
5 / 10

7.

Број на ЕКТС
кредити

8

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Студентот се стекнува со
практично знаење како се регистрира невладина организација во РМ, каков може
да биде нејзиниот статус, кои можат да бидат дејности на организацијата, како и
со знаење за техниките на управување (раководење) со невладините организации.
Содржина на предметната програма: Предмет на изучување е правниот статус на
установите и невладините организации во РМ, нивните економски активности и
судската контрола врз нивното работење.
Методи на учење: Предавања, вежби, консултации, семинари, практична и
теренска работа.
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС x 30 часови = 240 часови
Распределба на расположивото време 45+30+165 = 240 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
55 часови
16.2. Самостојни задачи

55 часови

16.3. Домашно учење

55 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
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20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Самоевалуација

109

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Корупција и нејзино сузбивање
PN521
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
5 / 10

Број на ЕКТС
кредити
Право на интелектуална сопственост
7.

6

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Цел на предметот е на студентите
да им се пренесат продлабочени знаења за корупцијата како криминолошки
феномен, нејзините причинители, карактеристики, појавни облици и други
значајни прашања.
Содржина на предметната програма: Поим на корупција, причинители на
корупцијата, појавни облици на корупцијата, меѓународни документи за
корупција.
Методи на учење: Презентација на материјата по усмен пат преку користење на
аудио- визуелна опрема, интерактивна настава, вклучување на студентите во
подготовка и презентација на материјата.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
110

20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

Самоевалуација

111

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

11.

12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Право на хартии од вредност
DP522
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
5 / 10

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Предуслови за запишување на
Деловна етика
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Да стекне основни знаења за
хартиите од вредност, за нивното издавање и нивното тргување на пазарите на
капитал.
Методи на учење: Предавања, вежби, консултации, клиничка настава со посета на
берза, брокери, централен депозитар за хартии од вредност, семинари, со број на
неделни часови и вкупниот број на недели според наставниот план.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
16.1. Тестови
60 бодови
16.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
20 бодови
и усна)
16.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
завршен испит
или писмен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски и турски јазик
20. Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација
на наставата

112

113

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

11.
12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Мултилатерална дипломатија
MP523
3+2
Факултет за правни науки
Втор циклус
5 / 10

Број на ЕКТС
6
кредити
Предуслови за запишување на
Познавања на политичките науки и
предметот
дипломатското право
Цели на предметната програма (компетенции): Да се развие способноста да се
размислува критички, креативно и независно преку мултилатералните релации на
различни групи од интернационални учесници во мултилатерален контекст. Да ги
запознае студентите со основното знаење за главните правила, норми и принципи
и да ги воведе со мултилатералните дипломатски настани и активности; Да се
постигнат потребните способности и вештини за активно учество во
мултилатералните дипломатски активности и настани; Студентите да можат да го
дефинираат терминот на мултилатерална дипломатија и да можат да направат
разлика меѓу повеќе типови на мултилатерална дипломатија; Да ја детерминираат
структурата и функциите на мултилателараната дипломатија нејзините механизми
и начини на соработка, како и правилата на процедура; Да ги земат во обзир
интернационалните актери кои имаат учество во мултилателарните дипломатски
процеси, активности и настани; Да се запознаат со пишаните документи и акти на
мултилателарните дипломатски настани и случаи.
Методи на учење: Историски, компаративен, аналитичко-синтетички,
дескриптивен и дедуктивен метод.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови
Распределба на расположивото време 45+30+105 = 180 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
35 часови
7.

16.2. Самостојни задачи

35 часови

16.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
и усна)
17.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/ оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
114

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми
или писмен испит
Македонски, англиски и турски јазик
Самоевалуација

115

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Македонски јазик 4
3+2
Факултет за правни науки
Втор
Четврта година

Број на ЕКТС
2
кредити
Предуслови за запишување на
Совладана материја од првите три дела од истиот
предметот
предмет
Цели на предметната програма: изнесување на нови знаења,студентите се запознаваат со
делот од граматиката на македонскиот литературен јазик кој ја проучува
синтаксата.Воспоставување на правилна комуникација во било која сфера во
општеството .Правилно и убаво,писмено и усно изразување.
Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
Усвојување на знаења од областа на синтаксата на македонскиот литературен
јазик,правила и поврзување на зборовите :именска група,реченица(проста
,проширена),сложена реченица и врзан текст.
Искази:изговарање на едноставни искази со правилен изговор и интонација во
соодветни говорни ситуации.Реченици:читање со разбирање на едноставни реченици и
куси текстови,читање со разбирање на упатства,натписи,информации и сл.Правилно
пишување на едноставни реченици од аспект на структурата и функцијата.
Усвојување на граматичката структура на реченицата односно правилниот редослед на
зборовите.Подмет и прирок како главни делови на реченицата,предмет и видови
предмет,прилошки определби.Како второстепени реченични членови:атрибут и
апозиција.Сложени реченици и нивна поделба.Изразување на директен и индиректен
говор. Изучување и можност за примена на правна терминологија.
Вежби:
Вежбање и усовршување на читањето при читање на примери-реченици и кратки
текстови и пронаоѓање на веќе изучените зборови.Морфолошка и синтаксичка
анализа.Самостојно и заедничко водење дискусии од најразличен вид,на македонски
литературен јазик
со примена на веќе усвоените знаења од областа на
граматиката.Вежбање на правописот и интерпункцијата при писменото и усното
изразување.
Методи на учење:
Метод на усно и писмено изразување, (изнесување дефиниции,примери и повторувања
преку вежби)
Вкупен расположив фонд на време
2ЕКТС x30часови =60
Распределба на расположивото време
30 + 30 = 60 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
активности
настава
15.2. Вежби - основани
30 часови
врзсодржините од
теоретскиот материјал
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
7.
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16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење
16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
20 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или
завршен испит
писмениот испит и практичната настава
19. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
20. Метод на следење на квалитетот на Проверката на знаењето на студентот по
наставата
наставниот предмет, според член 107 од Законот
за високо образование, се врши континуирано во
текот на наставно-образовниот процес.
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Македонски јазик 5
3+2
Факултет за правни науки
Втор
Петта година

Број на ЕКТС
2
кредити
Предуслови за запишување на
Совладана материја од претходните четири дела од
предметот
истиот предмет
Цели на предметната програма: изнесување на нови знаења,студентите се запознаваат со
делот од граматиката на македонскиот литературен јазик кој ја проучува
синтаксата.Воспоставување на правилна комуникација во било која сфера во
општеството .Правилно и убаво,писмено и усно изразување.
Содржина на предметната програма:
Теоретска настава:
Усвојување на знаења од областа на синтаксата на македонскиот литературен
јазик,правила и поврзување на зборовите :именска група,реченица(проста
,проширена),сложена реченица и врзан текст.
Искази:изговарање на едноставни искази со правилен изговор и интонација во
соодветни говорни ситуации.Реченици:читање со разбирање на едноставни реченици и
куси текстови,читање со разбирање на упатства,натписи,информации и сл.Правилно
пишување на едноставни реченици од аспект на структурата и функцијата.
Усвојување на граматичката структура на реченицата односно правилниот редослед на
зборовите.Подмет и прирок како главни делови на реченицата,предмет и видови
предмет,прилошки определби.Како второстепени реченични членови:атрибут и
апозиција.Сложени реченици и нивна поделба.Изразување на директен и индиректен
говор. Изучување и можност за примена на правна терминологија.
Вежби:
Вежбање и усовршување на читањето при читање на примери-реченици и кратки
текстови и пронаоѓање на веќе изучените зборови.Морфолошка и синтаксичка
анализа.Самостојно и заедничко водење дискусии од најразличен вид,на македонски
литературен јазик
со примена на веќе усвоените знаења од областа на
граматиката.Вежбање на правописот и интерпункцијата при писменото и усното
изразување.
Методи на учење:
Метод на усно и писмено изразување, (изнесување дефиниции,примери и повторувања
преку вежби)
Вкупен расположив фонд на време
2ЕКТС x30часови =60
Распределба на расположивото време
30 +30 = 60 часови
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
30 часови
активности
настава
15.2. Вежби - основани
30 часови
врзсодржините од
теоретскиот материјал
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
7.

118

16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење
16. Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
20 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање на
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или
завршен испит
писмениот испит и практичната настава
19. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
20. Метод на следење на квалитетот на Проверката на знаењето на студентот по
наставата
наставниот предмет, според член 107 од Законот
за високо образование, се врши континуирано во
текот на наставно-образовниот процес.
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