1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

4.
5.
6.

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

8.

Наставник

9.
10.

11.

12.

СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА
ПРАВНИ СТУДИИ, МАСТЕР СТУДИИ ПО
КАЗНЕНО ПРАВО
Правен факулет „Јустинијан Први“ – Скопје,
Институт за казнено право
втор
Петта/ трети
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
Методија Каневчев, доктор, редовен професор
Гордана Лажетиќ, доктор, редовен професор
Александра Груевска-Дракулевски, доктор,
вонреден професор

Предуслови за запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Со изучување на предметот студентите ќе се запознаат со најраспространетите социопатолошки
појави како што се наркоманијата, проституцијата, алкохолизмост, самоубиствата, малолетничката
делинквенција и др.
Содржина на предметната програма:
Социјалната патологија претставува научна дисциплина која се занимава со изучување на
причините и појавните облици на основните општествени растројства, односно општествените
состојби со негативен предзнак во однос на востановените стандарди и поведенија.
Во рамките на овој предмет се изучуваат различните теории, методи и пристапи за објаснување и
изучување на социопатолошките појави, но и најраспространетите социопатолошки појави како
што се наркоманијата, проституцијата, алкохолизмост, самоубиствата, малолетничката
делинквенција и др.
Детална структура на предметната програма:
Воведување во предметот
Современи теоретски пристапи кон социјалната патологија
Поим и предмет на социјалната патологија
Алкохолизам
Наркоманија
Малолетничко престапништво
Превенција на малолетничкото престапништво
Вагабундажа
Хазардни игри
Проституција
Самоубиства
Убиства
Превенција, сузбивање и лечење на социопатолошките појави
Активности на невладиниот сектор
Методи на учење:
Материјата е поделена во 12 тематски 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 миниистражувања 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.
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13.
14.
15.

Вкупен расположлив фонд на време
Распределба на расположливото време
Форми на наставните активности

150
15 недели по 3,5 часа неделно
15.1
Предавања –
теоретска настава
15.2
Вежби
(лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
16.1
Проектни задачи
16.2
Самостојни задачи
16.3
Домашно учење

52,5
/

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1
Тестови/завршен испит
70 бода
17.2
Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)
20 бода
17.3
Активност и учество
10 бода
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)
Услов за потпис и полагање на завршен испит
Освоени најмалку 40 бода од тест и
Освоени најмалку 11 бода од проектна задача
(кумулативно).
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација и самоевалуација
Литература
22.1
Задолжителна литература
Р. бр.
Автор
Наслов
Издавач
Година
1. Арнаудовски, Љ.
“Предавања по социјална Скопје: НИО
1983
патологија”
Студентски збор

18.

19.

20.
21.
22.

Сулејманов, З. и
Стојановски, Н.
Maguire, M.,
Morgan, R., Reiner,
R.

„Социјална патологија“

Проф. М. Каневчев
Проф. Г. Лажетиќ

Авторизирани
предавања.

"The Oxford Handbook of
Criminology", third edition
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Скопје:
Југореклам
Oxford
University Press.
(превод од
Владата).
Мајкл Мегваер,
Род Морган,
Роберт Рајнер,
(2010)
„Оксфордски
прирачник за
криминологија“
, Нампрес
Скопје.

17,5
/
80

2002
2002

22.2

Проф. А. Груевска
Дракулевски
Дополнителна литература
Р. бр.
Автор
1.

Наслов

2.
3.
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Издавач

Година

