ФАКУЛТЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ - СКОПЈЕ
Студиска програма: БЕЗБЕДНОСТ И ФИНАНСИСКА КОНТРОЛА
Времетраење на студиската програма: 2 години
ЕКТС кредити: 120

Цели на студиската програма
Насоката Безбедност и финансиска контрола ќе профилира кадри кои, во согласност со
концептот на модерното универзитетско образование за непосредно поврзување на теоријата и
практиката, ќе се стекнат со знаењаивештини за:
- современите општествено - економски развојни процеси и перспективи;
- создавањето на капиталот по пат на експлатација на средствата и трудот и создавањето
добивка, профит;
- менаџирање со материјалните и финансиските вредности, со акцент на нивната контрола;
- општествените противречности, конфлкти и други облици на деструкции кои го
дестабилизираат и рушат политичкиот, економскиот и финансискиот систем преку злоупотреба и
различни видови на криминалитет и
- формите и начините за превентивно и репресивно делување со цел попречување и
сузбивање на споменатите појави.
Мисијата на студиите е научно спознавање и обука во областа Безбедност и финансиска
контрола со етаблирање на стандарди и нормативи на Европскиот образовен систем.
Целите на овие студии се јасно детерминирани.
Општата или глобална цел е следната: да се развие, да се прошири и да се унапреди
знаењето од економските, безбедносно-криминалистичките и кривично-правните науки и да се
поттикне практичната примена на ваквите знаења.
Посебнатацел претставува: едуцирање на кадри кои ќе бидат вклучени во реформирањето
на финансискиот систем, царинскиот систем, даночниот систем и безбедносниот систем, согласно
стандардите на Западно-европските земји, со цел успешно спроведување на Евро-Атланските
интеграции и успешно егзистирање на Р. Македонија во истите ( ЕУ, НАТО и друго).
Потребата од ваков профил на кадри во Република Македонија е повеќе од актуелна.
Многубројните девијантни појави од претходно споменатиот вид, претставуваат една од
основните пречки на патот кон Евроинтегрирањето на Р. Македонија. Поставувањето на овие
појави во една толерантна рамка претставува императивна задача за надлежните институции во Р.
Македонија. Отсуството на соодветен кадар за реализирање на оваа задача е повеќе од очигледно.
Недостаток од ваков профил на кадри постои во: Министерство за финансии-Сектор за финансова
полиција и Управа за јавни приходи со сите подрачни единици во единиците на локалната
самоуправа, Министерство за внатрешни работи-Сектор за стопански криминал, Царинска управа
на Република Македонија и сите останати државни институции и стопански субјекти во земјата.

Резултати од учењето (специфични дескриптори на квалификации)
Знаења и разбирање:
Знаења, вештини и способности за научно и стручно истражување на општествено
безбедносните проблеми во економско – финансискиот систем. Лидерски способности и знаења за
раководење и учество во научни и стручни истражувања и проекти за идентификација и
поставување на проблем на истражување и поставување на методологија на истражување на
проблем од научен и стручен интерес како и структуирање на методи, средства и инструменти на
истражување со цел на добивање на релевантни податоци кои ќе бидат од корист за креирање на
политики и стратегии за решавање на безбедносните проблеми и криминални поведенија со кои се
нарушува економско – финансискиот систем и идентификација и подведување кон кривичен
прогон на сторителите на кривични дела со кои се загрозува економско – финансискиот систем и
имотот на државата и граѓаните. Знаења и вештини за поставување и градење стратегии за
решавање на криминални случаи со транснаицонален карактер со почитување на националното и
меѓународното законодавство и знаења за улогата и функционирањето на меѓународните органи и
тела за сузбивање на организираниот економско – финансиски криминалитет и перењето пари
како глобален проблем.
Примена на знаењето и разбирањето:
Способности и знаења за имплементирање на меѓународните и националните закони во
водење на случаи за истражување на поедини случаи на безбедносно криминални проблеми со
учество на мешовити тимови на истражување и размена на податоци, пружање на помош и
подршка за целосно расветлување и докажување по принципот на case stаdy. Способности и
знаења за тимската работа, координацијата и соработката на low enforcement agensis во функција
на истражување, докажување и конфискација на криминалните приноси од страна на
организираните криминални организации кои делуваат не само во национални, туку и во
меѓународни рамки. Знаења и способности за почитувањето на човековите права како основен
постулат во водењето на истрагите.
Способност за проценка:
Знаења, вештини и способности за градење на методологија на истражување преку
примена на сооодветни методи на истражување и инструменти за добивање на релевантни
показатели за безбедносниот проблем во функција на апликативна примена на резултатите од
истражувањето.
Комуникациски вештини:
Способности и вештини за комуникација во процесот на истражување и спремност за
професионален однос при размена на податоци и заклучоци од истражувањето во функција на
градење на стратегии за решавање на безбедносни проблеми и сложени криминални случаи
помеѓу институции и тела на национално и меѓународно ниво.
Вештини на учење:
Способност за критичен осврт на сопствени истражувања и анализа и примена на
достигнувања од други истражувања со цел градење на методологија за понатамошни и
истражувања и изнаоѓање на нови методи и средства во функција на детекција и решавање на
безбедносните проблеми во економско – финансискиот систем.

ЛИСТА НА ПРЕДМЕТИ
Семестар 1
Стратешки анализи и криминалистичко разузнавање (9 ЕКТС)
Целта на оваа програма е да се обезбедат информации за развојот и сегашната состојба во врска со
стратешкото и криминалистичкото разузнавање. Крајната цел на програмата е да се разработи
начинот на унапредување на сегашната состојба во оваа сфера, во интерес на клиентите и
професионалците на полето на разузнавањето.
Голем дел од можните начини на прилагодување на стратешкото разузнање опфатени со оваа
програма ја надминуваат традиционалната примена во lawenforcement агенциите, а целта од нивно
презентирање овде е да се укаже на универзалната флексибилност и користа од стратешкото
разузнавање. Сепак, основната цел на програмата е концентрирана на примената на стратешкото
разузнавање од сите аспекти, продлабочувањето на поврзаноста помеѓу стратешкото разузнавање
и нашата способност за подобро разбирање и објаснување на сегашноста, на истражувањата и
нашата (како и на нашите клиенти), подготовка за иднината. Внатрешнате организациската
поставеност на институциите кои работат во сферата на безбедноста овозможува заживување на
мултидисциплинарен пристап во работата и проактивни истраги. Кон ова придонесува и
воспоставената централна служба за анализа на криминалистичките разузнавачки податоци, како и
забрзување на досегашната премногу формализираната, бавна и недоволна соработка помеѓу
службите

Методологија на истражување на безбедносните појави (9 ЕКТС)
Покажува знаење и разбирање научно-истражувачка работа, умее да воочи, идентификува проблем
и да дефинира предмет на истражување. Умее да дефинира предметот, да ги определи целите и да
изведе хипотези. Се стекнува со знаења за изработка на инструмент за истражување и умее да
примени постапки за собирање и обработка на податоци. знае да изготви табела, графички
прикази, да ги прочита и да ги интрпретира податоците и врз основа на тоа да изврши анализа.
Оспособен е да изготви продлабочен аналитички документ во облик на магистерска теза.

Методика на истражување на економско – финансиски криминал (6 ЕКТС)
Стекнување со знаења за појавните облици и форми на економско – финансискиот криминалитет,
неговите криминолошки и криминалистички карактеристики, но и казнено правните аспекти на
овој криминалитет во однос на својствата на сторителите и висината на противправно стекнатата
имотна корист, поврзаноста на сторителите и процесот на истражување преку истражување по
принцип на расветлување и докажување на криминалниот случај во целост со обезбедување на
докази и откривање на видот и висината на криминалните приноси.

Перење пари и финансирање на тероризам (напредно ниво) (6 ЕКТС)
Проширување на знаењата за системот на спречување на перење пари и финансирање на
тероризам, најпрво преку детектирање на првостепените криминални извори на криминални
приноси, процес на перење пари како второстепен криминал и насочување на криминалните
приноси во третостепен криминал – тероризам.

Методика на истражување на компјутерски криминал (6 ЕКТС)
Стекнување на знаења и вештини за препознавање на компјутерскиот криминал според неговите
појавни облици и форми и процесот на обезбедување на електронски доказ како битен предуслов
за поведување на кривична постапка против сторителите и секако олеснување на судството во
процесот на докажување преку приложување на релевантен и кавлитете доказен материјал
прифатлив за правосудството.
СЕМЕСТАР 2

Финансиски менаџмент (6 ЕКТС)
По завршување на наста вата, студентите треба да бидат способни:
да ја осознаат улогата и местото на финансискиот менаџер во друштвата за осигурување,
како и неговата одговорност во однос на друштвото, акционерите и заедницата;
да ја анализираат финансиската состојба на друштвата за осигурување и да ги
интерпретираат основните финансиски показатели;
да се оспособат да ги подготвуваат и да ги користат основните финансиски плански
документи;
да ја разберат временската вредност на парите како основен и најважен концепт во рамките
на финансискиот менаџмент, во кој се вклучени основите на вкаматувањето и дисконтирањето.
да ги научат различните методи на пресметка на вредноста на долгорочните хартии од
вредност;
да ја разберат релацијата меѓу приносот и ризикот при инвестирање во хартии од вредност,
како и да ги осознаат предностите на диверзификацијата;

Анализа на финансиски извештаи (6 ЕКТС)
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења :
Да се објасни значењето на одредени термини и изрази
Поконкретно се претставуваат основите на финансиските извештаи
Да се помогне во интелегентното читање на финансиските извештаи, а преку тоа да се
овозможи и соодветна анализа и утврдување на ликвидноста, профитабилноста и
рентабилноста на дадена компанија

Современи теории и системи на безбедност (6 ЕКТС)
Целта на овој предмет е магистрантите да овладеат со потребните знаења од сферите на
современите теории и системи на безбедност на овој академски степен.Посебно, магистрантите
треба треба да станат компетентни за теоретски промислување во врска со големите промени во
меѓународната сфера, во поглед на безбедноста и главните причини што влијаат врз безбедноста
на личен, групен, национален, меѓународен и глобален план.Воедно, подлабоко теоретски да
навлезат во современите теоретски пристапи кон безбедноста, од реалистичките и
либералистичките до критичките, што се карактеристични по завршувањето на „студената
војна“.Исто така, магистрантите да овладеат со знаења за поставеноста и дејствувањето на
современите безбедносни системи, во контекстот на сложените конфликти во светот на
национален и меѓународен план.На тој начин, кандидатите да станат компетентни за практично
вклучување во работата на безбедносните институции на национален и меѓународен план и да
дадат конкретен придонес во изнаоѓање на безбедносни решенија.

Капитал и ризик (6 ЕКТС)
Стартната точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се однесува на
разграничувањето на основните поими како што се ризик, извесност, неизвесност, сигурност,
случајност, веројатност и слични на нив. Но, во обидот за нивно теоретско разграничување се
доаѓа до тезата дека нивното појмовното определување и соодветно класифицирање е апсолутно
недоволно во надминувањето на бариерите во деловното работење на стопанските субјекти и
животот на обичните луѓе а кои произлегуваат од неизвесностите кои ги содржи иднината и дека
главната цел и мотив на нивното проучувањето е да се пронајдат начини тие соодветно да се
третираат, т.е. да се управува со нив.
Прифаќајќи го како аксиома фактот дека ризикот постои, предизвикот со кој се соочува
изучувањето на оваа материја е да се испитаат голем број на постоечки теоретски истражувања и
практични искуства на управување со ризикот, како и да предложат некои теоретско - логички
возможни стратегии на справување со ризиците. Значи ризиците се составен дел на животот на
секоја индивидуа и елемент во работењето на секој субјект, тие не можат да се избегнат, па оттаму
чистата логика упатува на фактот дека мора да се изнајдат начини да се живее со нив.

Интерна и екстерна ревизија (6 ЕКТС)
Да се запознаат студентите со основните на интерната и екстерната ревизија на финансиските
извештаи.

Европски безбедносни стандарди при транспорт на стока (6 ЕКТС)
Целта на предметот е студентите да се запознаат и да научат да манипулираат со стоките кои треба
да се транспортираат според европските безбедносни стандарди. Треба да ги знаат основните
карактеристики, производството, примената и транспортот на истите според европските
безбедносни стандарди за транспорт

СЕМЕСТАР 3
Е-Бизнис (6 ЕКТС)
Целта на оваа предметна програма е студентите да се запознаат со примената на информатичката
технологија во работењето во компаниите од стопанството. Посебен акцент се става на пласманот
на производите и услугите кои ги нудат овие компании , но со помош на современите
информатички технологии.

Даночно сметководство (6 ЕКТС)
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења :
Да ги познаваат основите на даночното работење
Да ги познаваат основните видови даноци
Да ги разбираат функциите и значењето на даночното сметководство

Методика на истражување на финансиски организиран криминал (6 ЕКТС)
Стекнување со знаење и вештини за добивање на информации и податоци за сторен финансиски
криминал, организирани и структуирани криминални мрежи на национално ниво, инволвираност
на странски државјани и странски правни лица, начини, методи и средства на расветлување и
докажување на организираниот финансиски криминал.

Меѓународна соработка во борба против финансиски криминал (6 ЕКТС)
Стекнување со знаења за меѓународната соработка во борба против финансискиот криминал во
процесот на добивање на оперативни информации, размена на податоци и информации со
странски држави, откривање на меѓународни криминални мрежи, расветлување на својствата на
сторителите,, планирање и спроведување на меѓународни оперативни акции, заеднички тимови,
планирање и обезбедување на доказен материјал и истражување на движењето на парите се со цел
целосно расветлување на криминалните случаи со меѓународен карактер и конфискација на
криминалните приноси.

Современи економски системи (6 ЕКТС)
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на современите економски
системи во светот денес.

Човекови права при финансиски контроли и истраги (6 ЕКТС)
Стекнување со знаења и продлабочено разбирање на принципите на концептот за човекови права
аплицирани во административните постапки и во дефинирањето на елементи на отчетност,
соодветност и ефикасност. Систематизирање на материјата од областа на човековите права во
функционална целина за потребите и специфичната улога на органите задолжени за спроведување
на законот во демократското општетство.

СЕМЕСТАР 4
Безбедносни стратегии (6 ЕКТС)
Основната цел на предметот е студентите да се стекнат со напредни знаења за безбедносните
стратегии (националните стратегии и националните акциони програми), да можат активно да
учествуваат во изготвување и имплементирање на стратегиите, да препознаваат активности за
дефинирање на вредности, нивно загрозување и начини за справување со истите, за менаџментот
како наука и за менаџментот во безбедносните институции.

Современи даночни системи (6 ЕКТС)
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со знаења од областа на :
Современите фискални системи на развиените земји

