Студиска програма: ВТОР ЦИКЛУС НА АКАДЕМСКИ СТУДИИ ПО КАЗНЕНО
ПРАВО
Времетраење на студиската програма: 1 (една) година
ЕКТС кредити: 60

Цели на студиската програма
Студиската програма по казнено право за втор циклус на академски студии, има за цел да
профилира кадри кои во согласност со концептот на модерното академско образование за
непосредно поврзување на теоријата и практиката, се стекнуваат со знаења и вештини за
работење во областа на правосудството, адвокатурата и нотаријатот, полицијата, правдата
и внатрешните работи како и во многу други национални, регионални и меѓународни
асоцијации и организации итн.
Како една од најважните цели на оваа студиска програма, се појавува потребата за
оспособување на кандидатите во областа на Казненото право, како во поглед на
апликативноста, така и во поглед на неговите научно – истражувачки и теоретски
потенцијали и креативност. Основна цел на студиската програма е продлабочување,
проширување и подигање на нивото на студентските знаења во рамки на дисциплините
вклучени во него. Во рамките на вториот циклус на академски студии, студентите /
постдипломците имаат можност да се запознаат со: основните и специфичните процеси,
односи, институции и актери во казнено - правните односи, позиционираноста и форматот
на казнено - правните субјекти, категоризацијата и спецификите на современите казнено правни системи итн. Освен тоа, програмата цели кон тоа да обезбеди цврсти, критички и
систематски сознанија за институциите и суштествените казнено - правни феномени и
појави во Р. Македонија, да обезбеди основни сознанија за концепциите, основните
принципи на казненото право (општ и посебен дел) и воопшто за казнено - правниот
систем на Р. Македонија и за начинот на неговото функционирање, да развие свесна
критика на казненото правото во реален, споредбен и историски контекст и да им
претстави на студентите редица различни теоретски достигнувања поврзани со казненото
правото како такво, да развиваат сопствени критички, аналитички, функционални,
споредбени способности и способности за решавање на проблемите кои можат да се
применуваат во различните казнено – правни (материјални и процесни) рамки, да даде
можност за развој на интер – персоналната и професионална комуникација, значењето на
научното истражување и други значајни способности потребни за вработување во
соодветни институции како и нивно активно вклучување во наставно – научниот и научно
– истражувачкиот процес.
Резултати од учењето (специфични дескриптори на квалификации)
знаења и разбирање
применува теоретски знаења и практични техники во решавањето на казнено правните прашања.

располага со вештини за спроведување на прелиминарни истражувачки процедури
кои вклучуваат вештини за регрутирање, инструктирање и брифирање на
испитаници од областа на казненото право.
способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамки на казнено правната област.
применува иформатички вештини за спроведување на истражување и презентација,
вклучувајќи вештини за ефективно истражување на литература, интернет ресурси,
и каталог на библиографија од областа на казненото право.
примена на знаењето и разбирањето
применува теоретски знаења и практични техники во решавањето на казнено правните прашања.
располага со вештини за спроведување на прелиминарни истражувачки процедури
кои вклучуваат вештини за регрутирање, инструктирање и брифирање на
испитаници од областа на казненото право.
способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамки на казнено правната област.
применува иформатички вештини за спроведување на истражување и презентација,
вклучувајќи вештини за ефективно истражување на литература, интернет ресурси,
и каталог на библиографија од областа на казненото право.
способност за проценка
проценува, аргументира и правилно ги избира соодветните научни концепти,
начела, теории, емпириски истражувачки методи како и соодветен
инструментариум од областа на казненото право што ќе се применат во
студирањето и практичното истражување со цел да одговори на казненото правните прашања и предизвици.
развива критички приод кон постојните и новодобиените информации од областа
на казненото право, од стручни или нестручни извори, оставајќи простор за
продуктивно размислување и самостојно ангажирање при нивното синтетизирање и
интегрирање во студирањето на даден проблем од областа на казненото право.
проценува критички и со аргументирање научни и ненаучни резултати преземени
од други истражувачи со доза на лична, општествена и етичка одговорност од
областа на казненото право.
располага со вештини за оценување на истражувачката работа преку почитување на
етичките начела.
комуникациски вештини
презентира, дебатира и соопштува професионално знаење и приоди за соодветни
правни проблеми и прашања пред стручна и нестручна јавност од областа на
казненото право.
јасно и недвосмислено презентира резултати од истражувањето, заклучоци и
предлози произлезени од приодот на истражувачот со научни, критички и
рационални аргументи од областа на казненото право, како со стручни, така и со
нестручни лица.

располага со вештини за професионално и научно пишување од областа на
казненото право, вклучувајќи ја употреба на академски стандарди при објавување,
публикација и презентација на истражувачки резултати од областа на казненото
право.
способност за независно и професионално учество во специфични, научни и
интердисциплинарни дискусии во областа на казненото право.
вештини на учење
следи нови научни и практични достигнувања од областа на казненото право.
способен е за правно комуницирање и активност која му овозможува
професионална надградба и дополнително усовршување од областа на казненото
право.
ги идентификува личните потреби за дополнително знаење и независно
дејствување за самостојно стекнување на нови знаења и вештини од областа на
казненото право.
способен е да ја оценува сопствената работа и да се наврати на сопствените
студиски и истражувачки перформанси преку интегрирање на информациите
добиени од податоците од завршената студиска и истражувачка работа од областа
на казненото право.
Листа на предмети
Семестар 1
Задолжителни предмети
Методологија на општествени науки (6 ЕКТС)
По завршувањето на предметот, студентите ќе се здобијат со креативна и стимулирачка
истражувачка компетенција. Покрај запознавањето со овие истражувачки позиции, во
рамките на курсот ќе се обработат клучните филозофски прашања кои го засегаат
научното познание во општествено – хуманистичките дисциплини. (проблемот на растот
на научното познание. Целта на овој предмет е да создаде емпириски знаења за
аплицирање на проекти од научно и финансиско значење и сфаќања за различни типови на
научна анализа.
Компаративно казнено право (6 ЕКТС)
Компаративното казнено право ги проучува казнените системи на различните држави,
преку системска анализа на решенијата од казнените закони(ци) во контекстот на
постојните општествени услови, развојните тенденции, новелирањето на казненото
законодавство и сл. Составено е од два дела: компаративно казнено материјално и
компаративно казнено процесно право. Во рамките на компаративното казнено
материјално право одделно се изучуваат: состојбата во западните казнени законодавства
и тоа на: скандинавските, англо-саксонските, западноевропските (Германија, Франција,
Швајцарија, Австрија) и др. држави; состојбата на другите законодавства (Шпанија,

Холандија, Белгија, Латино – американските држави); казнените законодавства на
поранешните Југословенски републики (Словенија, Хрватска, Србија);
казненото
законодавство на Албанија, Бугарија, Руската Федерација;
казненото право на
исламските држави; универзализација, унификација и хармонизација на казненото право;
состојбата со казнените законодавства на земјите во транзиција;
состојбата на
македонското казнено законодавство, казненото право на Европската унија и казненото
право на Советот на Европа. Предметот компаративно казнено процесно право има за цел,
преку споредување на правните системи и законските решенија во повеќе различни земји
да ги запознае студентите со карактеристиките, сличностите и разликите во начинот на
уредувањето на казнената постапка. Во рамките на предметот се разгледуваат основните
прашања на постапката, како што се: основните институти, принципите, субјектите за
преземање на процесните дејствија, докажувањето и доказните средства, мерките за
обезбедување присуство на лица и предмети, како и особеностите на фазите низ кои
минува постапката – нејзиното поведување, текот и завршувањето како и системот на
уредување на правните лекови. Преку компарирањето, студентите ќе се запознаат со
различните модели и пристапи во уредувањето и функционирањето на казнената
постапка, а со тоа ќе ги согледаат и предностите и слабостите на решенијата прифатени во
споредбеното и домашното право.
Изборни предмети (се избираат три предмети од листата) (6 ЕКТС)
Организиран криминал
Оваа дисциплина има за цел да ги поттикне студентите на подлабока анализа и
размислување и да развие дебати за време на самата настава и работилници за овие
актуелни проблеми. Во рамките на оваа дисциплина се разгледуваат прво општите
прашања за дефинирањето на организираниот криминал, етиологијата, неговите
појавни облици - феноменологијата, натаму делата кои претставуваат казнени дела
на организиран криминал. Предмет на посебна анализа се и новите техники и
стратегии за борба против организираниот криминал, меѓународната соработка во
оваа област, меѓународните документи и добрите порактики на државите за некои
од конкретните прашања сврзани осо оваа проблематика
Правда и внатрешни работи на ЕУ
Целта на овој предмет е стекнувањето на продлабочени знаења за позитивниот
правен поредок на ЕУ и внатрешните работи кои претставуваат вкупност на
активности на државата што имаат за цел остварување ефикасност и ефективност
на внатрешниот институционално-правен поредок. Функциите на правда и
внатрешни работи се вклучени во првиот и во третиот столб на Европската унија.
Предмет на проучување се: правниот систем и унификацијата и европеизацијата на
националните правни системи и на човековите слободи и права во Европа како
подрачје на слобода, безбедност и правда, европските судски институции и другите
институции на правдата и внатрешните работи, европското државјанство,
заедничките политики и судската соработка во рамките на првиот столб на ЕУ,

како и судската и полициската соработка во казнената област во рамките на третиот
столб на ЕУ, и европските правни стандарди кои се суштински и централни
прашања на проблематиката со која се занимава оваа дисциплина. Како посебно
прашање на анализа се јавува процесот на европеизација и евроинтеграција на
македонскиот систем на правда и внатрешни работи.
Криминална психологија
Добивање на научни и стручни знаења за психичките процеси, психичките особини
и за личноста на човекот, како и примена на овие знаења во криминалистичката
обработка. Совладување на основните знаења за психолошките законитости кои
влијаат врз однесувањето на осомничениот, на сведокот и на жртвата, како и
запознавање со карактеристиките и етиологијата на криминалната личност.
Оспособување на постдипломците во оперативната практика да можат брзо да ги
препознаат индикаторите од психолошка природа и успешно да ги применат
стекнатите знаења во конкретни ситуации, при индивидуални и масовни средби со
граѓаните (при масовни собири, граѓански немири и сл.).
Виктимологија
Постидипломците ќе стекнат научно релевантни сознанија поврзани со жртвата на
кривичното дело, кои се погодни да бидат искористени на практичен план за
обезбедување на ефикасна превентивна политика, откривање на непознат сторител
и адекватно одмерување на казна за сторителот, како и за проблемите што
настануваат за жртвата по извршеното кривично дело и воедно да се оспособат
соодветно да постапуваат со жртвата на кривичното дело.
Економско казнено право
Оспособување на постдипломците за работа во сферата на финансиското работење
и корпоративното управување; стекнување на аналитички способности за
состојбите во економскиот живот на Република Македонија; стекнување сознанија
и вештини за т.н. добро деловно работење; стекнување на способности за
подготовка на соодветна регулатива од областа на економското (казнено) право;
стекнување на соодветни вештини и умеења со цел детектирање на сè
позачестените финансиски измами, злоупотреби и други неправилности во областа
на економското работење; запознавање со состојбата и легислативата во останатите
држави, преземање на извесни решенија кои се чинат погодни за таа цел, и
изнаоѓање механизми за нивна имплементација.
Семестар 2
Задолжителни предмети
Прекршочно право и прекршочна постапка (6 ЕКТС)

Целта на предметот е студентите да стекнат напредни знаења за прекршочното право како
научна дисциплина, за материјалниот и процедуралниот дел на прекршочното право како
и за законското регулирање на прекршоците според Законот за прекршоци.
Изборни предмети (6 ЕКТС):
Студентите избираат 1 (еден) предмет од пошироко опшестевно подрачје од
студиските програми на Универзитетите во РМ.

