ПРЕДМЕТНА ПРОГРАМА ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ
1.

Наслов на наставниот предмет

МИРОТ И ЕВРОАТЛАНТСКИТЕ
ИНТЕГРАЦИИ

2.

Код

3.

Студиска програма

Сите

4.

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

Филозофски факултет- Институт за
безбедност, одбрана и мир

5.

Степен (прв, втор, трет)

Прв

6.

Академска година/семестар

2. / летен

8.

Наставник

Доц. д-р Зорица Салтировска

9.

Предуслови за запишување на предметот

нема

7.

Број на
ЕКТС
кредити

2

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со современите процеси на
мирот и безбедноста, особено со аспектите на ризиците и заканите за човековата и
националната безбедност и влијанието на процесот на евроатлантските интеграции.
Стекнување релевантни сознанија, но и развивање на самостојното критичко мислење за
влијанието на современите технолошки и системски ризици врз мирот и развојот, како и
предностите на кооперативниот пристап врз надминување на проблемите поврзани со
мирот и безбедноста.

11.

Содржина на предметната програма: Мирот, безбедноста и технолошкиот развој. Ризично
општество и динамика на ризиците. Теории за закани и ризици. Безбедноста и
небезбедноста, реални и субјективни закани. Сектори и нивоа на безбедност и ризици
(воени, економски, еколошки, социетални и политички ризици). Системски ризици,
поврзаност на технолошките и социјалните ризици. Проценување на ризици, изложеност и
ранливост на ризици. Менаџирање на ризици и превенција на конфликти и кризи.
Национални аспекти на мирот, безбедноста и современите ризици и закани. Безбедносни
интеграции и превенција на ризици. Меѓународните организации и безбедност. Улогата на
ООН во унапредувањето на мирот и безбедноста. Европската Унија и европската
безбедност. НАТО и меѓународната безбедност. Институции, безбедносен концепт и
политика на проширување на НАТО. Република Македонија и евроатлантските интеграции.
Мир и безбедност преку интеграции и развој.

12.

Методи на учење: предавања и вежби

13.

Вкупен расположлив фонд на време

60 часа

14.

Распределба на расположивото време

15 + 15 + 30

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања –
теоретска настава

15 часови

15.2

Вежби
(лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа

15 часови

16.1

Проектни задачи

10 часови

16.

Други форми на активности

17.

18.

16.2

Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

5 часови
15 часови

Начин на оценување
17.1

Тестови

бодови

17.2

Семинарска работа / проект (презентација: писмена и усна)

бодови

17.3

Активност и учество

бодови

Критериуми за оценување (бодови / оценка)

до 50 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

редовност

20.

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

самоевалуација

22.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Р. бр.
1.

Автор
Лидија Георгиева

Наслов

Издавач

Менаџирање на ризици

Филозофски
факултет

Наслов

Издавач

Година
2006

2.
3.
22.2

Дополнителна литература
Р. бр.

Автор

1.

Група автори

2.
3.

Дефендологија

Филозофски
факултет

Година
2005

