1.

Наслов на наставниот предмет

ПРАВДА И ВНАТРЕШНИ РАБОТИ НА ЕУ

2.

Код

3.

Студиска програма

Правни студии, мастер студии по казнено
право

4.

Организатор на студиската програма (единица,
односно институт, катедра, оддел)

Правен факулет „Јустинијан Први“ – Скопје

5.

Степен (прв, втор, трет)

Втор

6.

Академска година/семестар

Петта/трети

8.

Наставник

Проф. д-р Гордан Калајџиев, редовен
професор

7.

Број на ЕКТС
кредити
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Проф. д-р Александра Деаноска –
Трендафилова, вонреден професор
9.
10.

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на изучувањето на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за европското
обединување и развитокот на концепцијата за правдата и внатрешните работи, да се стекнат со
знаења за правниот и политичкиот систем на ЕУ, европските судски институции и другите
институции на правдата и внатрешните работи и сл., како и да се запознаат со заедничките
политики и судската соработка за одредени области како што се миграциите и азилот, судската и
полициската соработка во казнената област и европските правни стандарди во различни области,
а пред се поврани со подрачјето на слобода, безбедност и правда.

11.

Содржина на предметната програма:
Во рамките на овој предмет се изучуваат: правдата како категоријален поим на позитивниот
правен поредок на ЕУ и внатрешните работи кои претставуваат вкупност на активности на
државата што имаат за цел остварување ефикасност и ефективност на внатрешниот
институционално-правен поредок. Функциите на правда и внатрешни работи се вклучени во
поранешните прв и трет столб на Европската унија, а денес тоа го претставува подрачјето на
слобода, безбедност и правда. 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 и полициската соработка во казнената област 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.
Меѓу наведеното, одделно ќе бидат обработени следните теми:








Европското обединување и развитокот на концепцијата за правдата и внатрешните работи
Политичкиот систем на еу: рефлексии врз концептот на правдата и внатрешните работи
Правниот систем на еу
Унификација и европеизација на националните правни системи
Човековите слободи и права: Европа како простор на слобода, на безбедност и на правда
Европски судски институции
Други европски институции на правдата и на внатрешните работи
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12.

Судска и полициска соработка во казнената област
Европски стандарди во областа на правдата и на внатрешните работи
Европеизација и евроинтеграција на македонскиот систем на правда и на внатрешни работи
Материјата е поделена во 12 тематски
Методи на учење:
единици по 3,5 часа. За секоја тема на
студентите однапред ќе им биде посочена
соодветна литература за подготовка на
часот и нивно активно вклучување во
интерактивна настава.
Наставата ќе се одвива преку предавања
и вежби, подготовка на презентации и
мини-истражувања и слични проекти,
посета на соодветни институции или посета
на гости предавачи од соодветни
институции зависно од темата на часот,
учество на семинари и сл.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

150 часа

14.

Распределба на расположливото време

15 недели по 3,5 часа

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

15.2

Вежби

16.1

Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

16.

17.

18.

Други форми на активности

52,5
/
17,5
/
80

Начин на оценување
17.1

Тестови/завршен испит

100 поени

17.2

Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)

/

17.3

Активност и учество

/

Критериуми за оценување (бодови / оценка)

до 51 бода

5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода

6 (шест) (Е)

од 61 до 70 бода

7 (седум) (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет) (В)

од 91 до 100 бода

10 (десет) (А)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Освоени најмалку 40 бода од завршен испит
и освоени најмалку 11 бода од проектна
задача (кумулативно).

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација и самоевалуација

22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
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Р. бр.
1.
22.2

Автор
Владо Камбовски

Наслов
Правда и внатрешни
работи на ЕУ

Издавач
Скопје

Година
2005

Дополнителна литература
Р. бр.
1.

2.

Автор
Владо Камбовски,

Наслов

Издавач

Меѓународно казнено
право (одбрани поглавја)
Acquis of the European
Union, title IV of the TEC,
title Vi of the TEU,
European Commission, DG
Justice, Liberty and
Security

3.
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Година
Скопје
1998

on web

