ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВНИ НАУКИ
ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИСКИ ПРОГАМИ

1

Студиски програми
Студиите од прв степен се одвиваат како додипломски тригодишни студии и по
нивното завршување студентите добиваат звање магистар по право со стекнати 120
ЕКТС.
НАСТАВНИ ПРОГРАМИ НА СТУДИИТЕ ПО ПРАВНИ НАУКИ НА
ВТОР ЦИКЛУС (ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ)
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

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

Број на ЕКТС
кредити
8
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.
9. 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
11. Методи на учење: Предавања, вежби, консултации,, семинари и друго.
7.

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
2

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 1
20. Метод на следење на квалитетот Самоевалуација
на наставата

1

Согласно член 103 ст. 7 од Законот за Високото образование

3

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 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.
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.
Методи на учење: Предавања, вежби, консултации,, семинари и друго.
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)
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
4

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

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
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.
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.
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
5

15. Други форми на активности

аудиториски), семинари,
тимска работа
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.

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

Управно процесно право
PN415
3+2
Факултет за правни науки
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
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 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.
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

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
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 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)
8

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
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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

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
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 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
10

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

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

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
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 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.
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)
12

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
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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

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

7.

Број на ЕКТС
кредити

8

Предуслови за запишување на
Нема
предметот
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.
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.
Методи на учење: Предавања, вежби, консултации, семинари, практична работа
на случаи.
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

14

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

15

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
16

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
18

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)
20

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

21

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)
22

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.

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

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
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 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.
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

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
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

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

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.
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.
Методи на учење: Компаративен метод, аналитичко-синтетички, историски 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
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 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
7.
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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.

16.

17.

18.
19.
20.

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
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 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
32

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

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
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 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
33

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
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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

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
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)
35

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

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.
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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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