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Опис на програмата
Студиска програма по Правна информатика има за цел:
- Да ги оствари потребите на сите оние кои мислат да ја продолжат својата кариера во полето на правните науки
преку примена на информациските технологии.
- Да понуди низа предметни програми кои ќе ја опфаќаат основата на правните сознанија за приближување кон
професиите кои се поврзани со сферата на правото од областа на информациските технологии.
- Да обезбеди цврсти сознанија и систематски знаења за електронските услуги и дигитализацијата во областа на
банкарското право, трговското право, договорното право, осигурителното право, катастарското право и
административното право.
- Да обезбеди основни сознанија за концепциите и основните принципи на позитивното право на Република Северна
Македонија и за начинот на неговото функционирање во европски и меѓународен контекст.
- Да понуди можност за предавања од меѓународниот академски визитинг-кадар.
- Да развие свесна критика на правото во споредбен, историски, општествено-економски и политички контекст и да
им долови на студентите редица различни теоретски и практични концепти поврзани со правните студии од областа
на информациските технологии.
- Да им овозможи на студентите да престојуваат и да студираат надвор од земјава во рамките на програмите за
размена на студенти.
- Да им понуди низа опции кои ќе им овозможат на студентите да проучуваат специфични области на Правото на ИТ.
- Да им овозможи на студентите да бидат дел од истражувачка дејност во рамките на нивните студии.
- Да понуди можност за развој на лични способности, комуникација, истражувања и други значајни способности
потребни за вработување на дипломирани правници во институциите со кои веќе претходно имаат воспоставено
контакти преку Центарот за кариера при УЈИЕ.
- Да се потенцира повеќејазичната настава и да се промовира меѓуетничкиот и меѓукултурниот дијалог и меѓусебната
соработка.
- Според стекнатите знаења и вештини од оваа додипломска програма на Правниот факултет, дипломираните
студенти ќе бидат во можност да ги идентификуваат правните прашања и процеси во областа на информациските
технологии кои треба да се истражуваат, како и да ги употребуваат на ефикасен начин примарните и секундарните
извори на правото, да ја истражуваат правната наука и практика во врска со заштитата на личните податоци во
домашен и европски контекст, да ги вреднуваат на критички начин правните прашања и процеси.

Кариера
Студентите кои ќе дипломираат на оваа студиска програма се очекува да имаат релативно брза можност за
вработување не само на домашно туку и на европско и меѓународно ниво, поради компетенциите што ги добиваат
преку оваа студиска програма. По завршувањето на студиите студентите ќе бидат обучени за вработување во
институции и организации за вршење високо специјализирани работи во правната професија во приватниот и јавниот
сектор, како:
-Меѓународни и европски организации и институции
-Судови
-Јавни обвинителства
-Нотаријат
-Извршители
-Адвокатски канцеларии
-Банки
-Осигурителни компании
-Трговски друштва
-Катастар
-Државна и јавна администрација
-Министерства, дирекции, институти и агенции
-Медиуми
-Невладини организации
-Научноистражувачки, образовни и професионални институции.

Резултати од учењето
Знаење и разбирање
Студентите ќе ги продлабочат знаењата од областа на информациските технологии и нивната примена во правото,
преку унапредување на знаењата за напредните концепти по правната информатика.
Студентите ќе бидат во можност и да стекнат споредбени познавања за информациските технологии на земјите во
регионов како и во Европската Унија и за практиката на Европскиот суд за човекови права во врска со заштитата на
личните податоци во областа на Интернетот.
Студентите ќе можат да поврзуваат, пренесуваат и да развиваат знаења од областа на информатичката технологија,
администрацијата, правото и информатиката.
Примена на знаењето и разбирањето
Студентите ќе имаат можност да развиваат информациски системи и софтвери во областа на правото како и да ги
применат стекнатите знаења во рамките на разните правни анализи на информациските технологии како и солидна
основа за споредување на правната регулатива од домашното, европското и од меѓународното право од областа на
информациските технологии, во насока на подобрување и приближување на домашното законодавство кон
европското законодавство.
Способност за проценка
Студентите ќе ги идентификуваат, толкуваат, анализираат и ќе ги решаваат правните проблеми од областа на
информациските технологии.
Студентите ќе го толкуваат и ќе го синтетизираат значењето на правните норми како дел од правниот систем и ќе го
применуваат во бројни ситуации кои може да се појавуваат во информациските технологии.
Студентите ќе ти вреднуваат критички и ќе ги толкуваат пресудите на Европскиот суд за човекови права во областа на
информациската технологија и заштитата на личните податоци.
Студентите ќе ги анализираат, планираат, развиваат и ќе ги ажурираат информатичките системи како и
компјутеризацијата на разните правни, трговски, банкарски и деловни процеси.
Комуникациски вештини
Студентите ќе комуницираат ефективно, усно и писмено со јавни и приватни субјекти.
Студентите ќе пишуваат и ќе редактираат на основно ниво документи со правен и електронски карактер.
Студентите ќе ја распознаваат специфичната правна терминологија за оваа предметна област за опишување и

објаснување на поимите и институтите на оваа студиска програма.
Студентите ќе преземат иницијатива и одговорност за индивидуални и групни активности преку кои се спроведува
ефективно учество во правничката професија.
Вештини на учење
Студентите ќе преземаат иницијатива и одговорност за да ги идентификуваат и спроведуваат потребите на учење во
најважните гранки на правото поврзани со информациската технологија;
Студентите ќе развиваат систем на учење кој вклучува идентификување, класифицирање, синтетизирање и на
користење различни професионални извори.
Студентите ќе стекнат вештини за користење на библиотеката за продлабочување на правните знаења.
Студентите ќе ги користат и напредните компјутерските вештини за да стекнат правни знаења.

Листа на предмети
Семестар 1
[CLE-104] [6.0 ЕКТС] Историја на правото
[CLE-101] [6.0 ЕКТС] Вовед во правото
[CLE-203] [6.0 ЕКТС] Правно пишување и образложување
[3.0 ЕКТС] Албански/македонски јазик
[3.0 ЕКТС] Англиски јазик
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)

Семестар 2
[CLE-201] [6.0 ЕКТС] Уставно право
[CLE-204] [6.0 ЕКТС] Граѓанско право - Општ дел
[CLE1020] [6.0 ЕКТС] Римско право
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
[3.0 ЕКТС] Англиски јазик
[3.0 ЕКТС] Aлбански/македонски јазик

Семестар 3
[CLE2030] [6.0 ЕКТС] Управно право
[CLE025] [6.0 ЕКТС] Стварно право
[CLE-403] [6.0 ЕКТС] Право на ЕУ
[6.0 ЕКТС] Англиски јазик за специфични цели 1
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)

Семестар 4
[CLE-405] [6.0 ЕКТС] Кривично право - општ дел
[CLE-404] [6.0 ЕКТС] Меѓународно јавно право
[CLE-402] [6.0 ЕКТС] Облигационо право
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет (Јазик, Вештини или Култура)
[6.0 ЕКТС] Англиски јазик за специфични цели 2

Семестар 5
[CLI-501] [6.0 ЕКТС] Информатика
[EITL-02] [6.0 ЕКТС] Право на информатичка технологија
[CLI-502] [6.0 ЕКТС] Семејно право и електронска биомедицина
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет

Семестар 6

[CLI-601] [6.0 ЕКТС] Информациони системи, мрежи и безбедност
[CLI-602] [6.0 ЕКТС] Процесирање на податоци
[CLI-603] [6.0 ЕКТС] Електронско катастарско право
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет

Семестар 7
[CLI-701] [6.0 ЕКТС] Системи базирани на вештачка интелигенција
[CLI-702] [6.0 ЕКТС] Електронско трговско и банкарско право
[CLI-703] [6.0 ЕКТС] Европско право за заштита на податоците
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет

Семестар 8
[CLI-801] [6.0 ЕКТС] Административна постапка за регистрација на интернет домени и правна
заштита
[CLI-802] [6.0 ЕКТС] Електронски договори, електронско осигурување и електронски потпис
[CLI-803] [6.0 ЕКТС] Компјутерско кривично право
[CLI-804] [6.0 ЕКТС] Дигитална Форензика
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет

Description of courses
Задолжителни предмети
Историја на правото
Овој предмет има за цел: - Да се запознаат студентите со историскиот развиток на правото и на државата,
како и со главните правно-општествени институции. - Да стекнат знаења во врска со историскиот развиток на
правното мислење на начинот на кој студентите можат да го разберат правното мислење во минатото и сега. Студентите да бидат во состојба да ги разликуваат општествено-правните формации во минатото и да ја
разберат нивната еволуција. - Студентите да се запознаат со историскиот развиток на посебните делови на
позитивното право (граѓанско, кривично, управно, семејно и наследно право итн.) - Студентите да бидат во
состојба да ги разберат логиката на функционирањето на државата и правото кај античките цивилизации и во
средниот век, но и да креираат идеи поврзувајќи ги со современото време.
Вовед во правото
- Стекнување основни сознанија за државата и правото. - Оспособување на студентите за теоретското
вообличување на разните облици на државата. - Критички осврт за правото како општествена појава. Поттикнување на аналитичкиот осврт кај студентите за проблемите со кои денес се соочуваат државата и
правото во услови на глобализација и во рамките на евроатлантските интеграции. - На крајот од предметот
студентите ќе бидат во можност да ги разликуваат основните облици на државата и правото. - Да ги
објаснуваат основните поими за државата и правото и да направат нивно поврзување со практичниот живот. Да ги стекнат основните, воведните и општите спознанија за државата и правото кои ќе им бидат неопходни
за натамошните студии во рамките на правните науки.
Правно пишување и образложување
Цел на предметот е да се обезбедат основни познавања за правното пишување и оправдување на студентите
од прва година за Правна информатика. Во овој предмет ќе се стекнат сознанија за правното пишување и
оправдување, принципите и основните упатства за тоа, со примена на различни методи на легално пишување
на нормативните правни акти (прописи, закони, одлуки, пресуди, договори, тестаменти итн.) и акти (CV,
барања, огласи, апликација, известување, тужба итн.). За студентите по правни студии, овој предмет е повеќе
од неопходен за да ги искористат предностите на соодветните вештини за легално пишување и соодветното
резонирање на она што го пишуваат легално, бидејќи владеењето на правното пишување е од суштинско
значење за секој правник во неговата понатамошна професионална работа.

Уставно право

Цели на предметната програма: - Стекнување сознанија за поимите, појавите и за институтите на уставното
право како и за државните институции во РМ, вклучувајќи ги тука и разните теоретски ставови за нив. Стекнување конкретни сознанија за уставното право како наука и правна гранка, вклучувајќи ги тука и
споредбената анализа на состојбата и перспективите во регионални и европски рамки. - Преку овој модул
студентите ќе се оспособат за основните теоретски и практични сознанија за организацијата на државната
власт во РМ како и за слободите и правата на човекот и граѓанинот. Поттикнување на критичкото мислење кај
студентите за основните проблеми на уставното уредување во РМ и во рамките на ЕУ, при што ќе се води
сметка за профилот на европскиот правник кој во иднина како стручњак ќе треба да го толкува и да го
применува европското уставно право како на национално така и на европско рамниште. - Во рамките на планпрограмата ќе се обработува уставната материја од споредбен и од национален аспект, поради тоа што во
услови на глобализација, уставното право не може да се разбере ако се разгледува исклучиво во национални
рамки. - План-програмата ги опфаќа и: новиот Деловник на Собранието на РМ кој има клучна улога за развојот
на парламентарната демократија во РМ, новите закони со кои се уредуваат уставна материја, како што се:
законите од областа на: судството, локалната самоуправа, изборниот систем, цивилното општество, одбраната,
надворешната политика итн. - Покрај оваа нормативна компонента, во план-програмата се предвидени и
практиката на централните органи на државната власт во РМ, и тоа; Собранието, Владата, Уставниот суд,
Врховниот суд, која има голема улога за уставното право како наука. - Ќе бидат опфатени уставните
амандмани од 2001 година кои имаат големо влијание врз мнозинската демократија во РМ како и врз
темелните вредности на уставниот поредок на РМ како и уставните амандмани од 2005 година во врска со
судските реформи во РМ. - На крајот на предметот, студентите ќе бидат во можност да ги направат основните
и супстанцијалните разлики меѓу уставните институции, нивната меѓусебна поврзаност и нивното практично
функционирање. - Да ги направат потребните теориски и практични разлики на поимите, појавите и на
институтите на уставното право.
Граѓанско право - Општ дел
Целта на наставниот предмет Граѓанско право – Oпшт дел е студентите да стекнат основни знаења од оваа
област. По завршувањето на семестарот од студентите се очекува да имаат стекнато теоретски познавања за
главните поими и институти на граѓанското право, како што се: принципите на граѓанското право, изворите на
граѓанското право, граѓанско-правните субјекти и нивната правна, деловна и деликтна способност, граѓанскоправните односи, правните дела итн. Студентите ќе бидат обучени да ги направат неопходните теоретски и
практични разлики во поимите и појавите со граѓанско-правен карактер во правниот систем на РСМ, да ги
разликуваат нивните основни и суштински карактеристики и да ги забележат нивната важност и функција во
практика.
Римско право
Цели на предметот: -Да им се претстават на студентите податоци за процесот на создавањето, развојот и
промените на институциите и нормите на римското право под влијанието на разни историски околности. -Да се
запознаат студентите со улогата на римското право како обединувачка сила во европската правна традиција. Да им се даде можност на студентите да ги совладаат основите од римската правна терминологија. -Да се
прикаже историјата на римската правна мисла од нејзините почетоци во републиканскиот период во Рим. -Да
се објасни историската важност на перцепирањето на римското право во континентална Европа.

Управно право
Во рамките на предметот се изучуваат административното материјално и процесното право. Предмет на
изучување се принципите на организација, работа и делокруг на административните органи, основните
дејности што ја сочинуваат управната функција, актите на административните органи и односот меѓу граѓаните
и администрацијата. Целите на предметната програма се состојат во тоа студентите: -Да ги дефинираат и да
ги разберат поимите администрација и административна функција. -Да ја препознаат и да ја анализираат
правната регулатива со која се уредуваат организацијата и функционирањето на јавната администрација во
РМ. -Да ги согледаат основните дејности на административната функција. -Да направат разграничување меѓу
видовите акти на администрацијата и да ги совладаат првите чекори на создавање такви акти. -Да ги изучат
видовите административен надзор. -Да ги спознаат механизмите на контрола над администрацијата и
нејзината одговорност пред другите државни органи, но и пред своите клиенти-корисници на нејзините
услуги. -Да стекнуваат способности и вештини за идно вработување во органите на администрацијата на РМ,
невладините организации, установите и сите институции во кои се решаваат предмети од административноправна природа.
Стварно право
Целта на наставниот предмет Стварно право е студентите да стекнат основни знаења од оваа област. По

завршувањето на семестарот од студентите се очекува да имаат стекнато познавања во однос на поимот и
предметот на стварното право, за субјектите, за начелата на стварното право, за владението, за правото на
сопственост, правото на службеност, правото на залог, за реалните товари, за јавните книги итн. Се очекува
кај студентите да се развиваат совеста во врска со овие институти и вештините за критички пристап кон
законот и законската аргументација во областа на стварното право.
Право на ЕУ
По завршувањето на овој предмет се очекува студентите да ги познаваат суштината и опсегот на правото на
ЕУ, да имаат целосен увид во организациско-правната структура на ЕУ согласно со промените наведени со
Лисабонскиот договор; да умеат да вршат правилно толкување и примена на одредбите од актите на ЕУ што
самото по себе би им овозможило понатамошно продлабочено изучување на поспецијализираните правни
дисциплини кои го третираат правото на Унијата.

Кривично право - општ дел
Предметот Казнено право (општ дел) е задолжителен. Во овој предмет студентите ќе добијат основни знаења
за казнено-правниот систем на РМ. Посебно внимание ќе му се посветува на: проучувањето на главните
начела на казненото право, изворите на казненото право, казненото дело и неговите елементи, спојувањето на
казнените дела, учеството на повеќемина во извршувањето на казненото дело, системот на казнено-правните
санкции и др.
Меѓународно јавно право
Цел на предметната програма e студентите да се запознаат со основните поими на меѓународното јавно право,
со формирањето на оваа научна дисциплина, нејзиниот развој и клучните аспекти.
Облигационо право
Цели на предметната програма: Преку овој предмет студентите ќе стекнат сознанија за основите на
облигационото право и за посебните видови облигациони односи и знаења што им се потребни во однос на
субјективните граѓански права. Во областа на општото учење за облигационите односи студентите треба да
стекнат вештини на примена на општите институти на облигационото право кај посебните видови облигациони
односи. Студентите би требало да стекнат вештини за преговарање, склучување и за реализирање на
посебните видови облигациони договори и знаења за механизмите на решавање на споровите околу
исполнувањето на обврските на должникот. Во областа на оштетното право, студентите треба да стекнат
знаења во поглед на установување штета и нејзино спроведување. Студентите ќе стекнат сознанија и за
другите видови облигациони односи (стекнување без основ, работоводство без налог и еднострани изјави на
волја).

Информатика
Солидно познавање на основите на информатичко-комуникациските технологии, нивното создавање,
моменталната состојба и иднината; начинот на кој функционираат сметачите, основите на веб, обработката на
сликите, видеото и анимациите; клучните области на информациско-комуникациските технологии и нивното
влијание: способност за манипулација со текст, табели, графикони, слики, аудио и видео.
Право на информатичка технологија
Главната цел е студентите да се запознаат со можностите за апликација на информатичките и
комуникациските технологии во правната професија. Студентите ќе бидат запознаени со општите
концептуални основи на правната информатика. Посебен акцент е на стекнување вештини, односно практични
знаења во наоѓањето и користењетоа правни информации со помош на нови технологии, бази на податоци и
пребарувачи. Студентите ќе бидат запознаени и со основните прашања на е-управа, е-трговија, е-јавни
набавки, е-правда и е-демократија.
Семејно право и електронска биомедицина
Целта на оваа предметна програма е студентите да стекнат напредни знаења за влијанието на напредокот во
генетиката и на технологиите за асистирана репродукција врз семејното право, човековите права и правата на
детето, вклучувајќи ги и ефектите од меѓународните договори за националното законодавство. Студентите ќе
стекнат знаења за теоретските, етичките и за правните дискусии во врска со прашањата од областа на
биотехнологијата, биомедицината и семејното право како и балансот меѓу почитувањето на човековите права и
основните слободи и потребата да се обезбеди слобода на истражување. Сепак, биотехнологијата не влијае
само врз изолираните поединци и нивните права, туку и врз неродените деца, семејството како мрежа на

животни односи и основната структура на секое општество, како и основата на родителството и родството,
општествената организација во целина и конечно, врз човештвото. Посебен акцент ќе биде ставен на начините
на обезбедување баланс меѓу правата и слободите на родените, но и раѓањето на човечки суштества и
потрагата по нови технологии.

Информациони системи, мрежи и безбедност
Студентот ќе стекне знаења поврзани со основните концепти на компјутерските мрежи, мрежната
архитектура, мрежните протоколи и дизајнот на мрежи. Студентот ќе се запознае со главните компоненти и
апликации на TCP/IP. Ќе бидат изучувани поимите поврзани со информациската безбедност; постапките и
механизмите за заштита кај компјутерските системи од безбедносен аспект; методите што се применуваат за
подигање на нивото на безбедност во однос на неовластен пристап.
Процесирање на податоци
Запознавање на студентите со основите за науката базирана на податоци. Изучување на поими поврзани со
информации и податоци. Разбирање на основните концепти и техники за анализа и обработка на податоци,
како и начините на визуализација и интерпретација на добиените резултати. Да се разбере како овие
технологии влијаат врз општеството и обратно. Запознавање со испораката на услугите од владините
институции, отворени владини податоци (Open data) и примена на информациските технологии во
процесирање на тие податоци преку анализа на примери, студии на случаи и најдобри европски практики,
тимска работа при изработка на проектна задача и нејзина презентација.
Електронско катастарско право
Целта на оваа предметна програма е студентите да стекнат продлабочени знаења за електронското
катастарско право. Преку оваа програма студентите ќе се запознаваат со конститутивното дејство на уписот
на правата на недвижностите, со посебен осврт на: -правото на сопственост на недвижностите како уставно
загарантирано основно економско право на граѓаните; -стварните права поврзани со недвижностите како
права од првостепено значење, како за носителот на тие права така и за пошироката општествена заедница;
-запишувањето во јавната книга за запишување на правата на недвижностите; -катастарот на недвижности
што претставува јавна книга во која се извршува запишување на правото на сопственост и на другите стварни
права на недвижностите, на податоците за недвижностите, како и на други права и факти чие запишување е
утврдено со закон; -имотниот лист како јавна исправа со која се докажува запишаното право на сопственост и
други стварни права на недвижностите во согласност со закон; -мултидисциплинарните знаења (геодетски
работи, електронски услуги) кои ќе им овозможат суштествено да ги решаваат прашањата од оваа област на
запишување на правата на недвижностите; -изготвување профил на домен (модел) за регистарот на недвижен
имот кој ќе обезбеди функционалност на системот. -запознавање со компаративното право од оваа област на
земјите од соседството, на земјите членки на Европската Унија како и на англосаксонското право.

Системи базирани на вештачка интелигенција
Студентот ќе стекне продлабочени знаења по основните области на вештачката интелигенција, како што се:
пребарувањето, решавањето проблеми, претставувањето на знаењето, расудувањето, донесувањето одлуки,
планирањето, учењето и нивната примена. Ќе биде во состојба да ги дизајнира и да ги реализира клучните
проблеми од интелигентните системи со средна сложеност и да го процени нивното однесување.
Електронско трговско и банкарско право
Студентите ќе стекнат продлабочени знаења за електронското трговско и банкарско право во РМ, ЕУ и во
светски размери. Посебно за електронската трговија и нејзините карактеристики и безбедност како и
електронските плаќања и заштитата на доменот, со посебен осврт и на интернет-договорите и начинот на
нивно склучување. Посебен акцент ќе биде ставен на правната заштита на потрошувачите при електронската
трговија и електронското банкарство, со посебен осврт на правната практика во ЕУ, во светот како и во
домашното право.
Европско право за заштита на податоците
Студентите ќе стекнат продлабочени знаења за стандардите за заштита на податоците на ЕУ кои се засноваат
на Конвенцијата 108 на Советот на Европа, инструментите на ЕУ, вклучувајќи ја и општата регулатива за
заштита на податоците, и на Директивата за заштита на податоци за полицијата и органите за кривична
правда, како и за соодветната судска практика на Европскиот суд за човекови права и на Судот на правдата
на Европската Унија. Брзиот развој на информатичката технологија ја влоши потребата за стабилна заштита
на личните податоци, правото на кое се заштитени инструментите на Европската Унија (ЕУ) и Советот на

Европа (СоЕ). Зачувувањето на ова важно право доведува до нови и значајни предизвици бидејќи
технолошките достигнувања ги прошируваат границите на области како што се надгледување, следење на
комуникациите и складирање на податоци. Предметната програма е значајна за студентите бидејќи нашите
општества стануваат сè повеќе дигитализирани. Темпото на технолошкиот развој и како се обработуваат
личните податоци влијае врз секој од нас секој ден и на сите видови начини во согласност со овие промени.
Правните рамки на Европската Унија (ЕУ) и Советот на Европа кои ги чуваат заштитата на приватноста и
личните податоци неодамна беа разгледани. Европа е во првите редови на заштитата на податоците ширум
светот.

Административна постапка за регистрација на интернет домени и правна заштита
Преку оваа предметна програма студентите ќе стекнат сеопфатни знаења за правото и практиката во врска со
имињата на домените на Интернет на меѓународно, европско и на домашно ниво, во комбинација со детално
споредбено истражување на најважните јурисдикции за доменски имиња. Предметната програма опфаќа
развивање на судското право во оваа област, административните процедури за регистрација на име на домен
на Интернет како и процедурите за алтернативно решавање спорови, на национално, регионално и на
меѓународно ниво, анализа на процесите за решавање спорови на секое од тие нивоа и стратешки насоки за
управување со имиња на домени како дел од целокупната стратегија за бренд.
Електронски договори, електронско осигурување и електронски потпис
Студентите ќе стекнат продлабочени знаења за правната положба на електронското склучување договори и
електронскиот потпис како и за развојот на третманот и прифаќањето на електронските договори преку
промените во законодавството и јуриспруденцијата, особено во рамките на супранационалното законодавство
на ЕУ, како компромис меѓу решенијата што постојат во земјите членки, со прогресивно обединување на
правните правила кон нов заеднички правен модел на рамка за електронско договарање и електронски
потпис.
Компјутерско кривично право
Преку оваа предметна програма студентите ќе ги продлабочат знаењата за компјутерското кривично право.
Информатичката и комуникациската револуција во светот на глобалната компјутерска мрежа Интернет со себе
донесоа и нови форми на социјално неприфатливо однесување кои треба соодветно да се криминализираат.
Глобалните компјутерски мрежи создадоа можности за нови форми на криминалитет сторен преку
компјутерите. Посебно студентите ќе стекнат знаења за компјутерите и мрежите како и за начинот на кој
функционираат основните концепти на Интернет, улогата на давателите на интернет-услуги и начинот на кој се
користат информатичките и комуникациските технологии за извршување кривични дела како и меѓународните
стандарди и домашното право и судска практика во областа на компјутерското кривично право.
Дигитална Форензика
По завршување на предметот студентите ќе стекнат знаење за принципите и техниките потребни за една
дигитална форензичка истрага. Студентите ќе стекнат и практично искуство за работа со различни
форензички алатки за различни оперативни системи. Целта на оваа предметна програма е студентите да
стекнат продлабочени знаења за дигиталната форензика како мултидисциплинарна наука која вклучува
комбинација на различни научни дисциплини (компјутерски науки, право, криминалистика), со голем број
предизвици во однос на масовно генерирање на дигитални податоци, виртуелизација, клиент и сервер-страна,
непочитување на органите на стандарди и општиот недостаток на многу стандарди и експерти во сите
дисциплини. Програмата вклучува голем број апликации на дигитални криминолошки науки, како што се
компјутерски криминолошки науки, мобилен уред, форензика на системи на современи возила, сензор-мрежи
итн. Посебен акцент ќе биде ставен на дигиталната форензика на компјутерски системи базирани на Windows
и Linux платформи, со фокус на одредени места во имплементираниот систем на проактивни дигитални
криминолошки науки, што може да укажува на форензички релевантни настани од клучно значење за
безбедноста на системот.

Изборни предмети
Македонски јазик за почетници 1
Програмата за предметот Македонски јазик за почетници 1 опфаќа: читање, пишување, слушање и
зборување. Преку посебни вежби и предавања се овозможува запознавање со основната комуникација на
македонскиот јазик, т.е. запознавање, поздравување, претставување, збогатување на зборовниот фонд и
пишување и разбирање кратки текстови. При создавањето на програмата се води сметка студентите

стекнатите знаења да можат да ги применуваат и понатаму. Материјалот се обработува по принципот на
комбинирани предавања и вежби, како и континуирани задачи, преку кои студентите активно се вклучени за
време на часот и учествуваат со свои прашања и предлози во креирањето на часот.
Македонски јазик за почетници 2
Програмата за предметот Македонски јазик за почетници 2 опфаќа: читање, пишување, слушање и
зборување. Во рамките на овој предмет е опфатено следново: секојдневни обврски, планирање активности за
наредниот период, опис на лица, места и на предмети. При создавањето на програмата се води сметка
студентите стекнатите знаења да можат да ги применуваат и понатаму.
Македонски јазик средно ниво 1
Програмата за предметот Македонски јазик средно ниво 1 опфаќа: читање, пишување, слушање и зборување,
преку кои студентите: ќе го збогатат вокабуларот преку соодветни текстови за секојдневни активности (во
банка, во библиотека, во министерство итн.) и ќе ги усовршат вештините за професионално пишување и
говорење кои се неопходни за јасна и ефективна комуникација во нивната понатамошна професионална
кариера. Посебен, континуиран акцент во целокупната активност се става врз јазичните елементи, односно
врз правописот и врз граматичката на македонскиот литературен јазик. Експертите како еден од клучните
елементи за добро писмено изразување ја наведуваат правилната употреба на јазикот.
Македонски јазик средно ниво 2
Програмата за предметот Македонски јазик средно ниво 2 опфаќа: читање, пишување, слушање и зборување.
Притоа посебен акцент е ставен врз развојот на комуникациските способности на студентите, односно
примена на јазикот во секојдневен и во професионален контекст, збогатување на вокабуларот и стекнување
сознанија за структурата и за видовите професионални текстови. Ќе бидат опфатени различните стилови на
комуникација, при што целта ќе биде студентите преку своите текстови да воспостават добра комуникација со
аудиториумот и да го привлечат и да го задржат вниманието.
Македонски јазик за професионални цели 1
По завршувањето на предметот Македонски јазик за професионални цели 1 од студентите се очекува да ги
продлабочат и да ги зајакнат своите способности за напредно писмено и усно изразување на македонски
јазик во контекст на различните професионални опкружувања. Студентите ќе бидат оспособени да читаат,
пишуваат и да разбираат различни видови професионални и официјални текстови на македонски јазик. Исто
така, ќе стекнат знаења и вештини за општата терминологија од областа на правото, бизнисот и економијата,
администрацијата, компјутерските науки, јазикот и комуникацијата и ќе можат да ја употребуваат во рамките
на своите идни професии. Освен тоа, од студентите се очекува да станат поавтономни во изучувањето на
јазикот и ќе бидат во можност да размислуваат критички на различни теми, како и да стекнат способност за
напредна писмена и усна комуникација на македонски јазик во една мултијазична и мултикултурна средина.
Македонски јазик за професионални цели 2
По завршувањето на предметот Македонски јазик за професионални цели 2 од студентите се очекува да ги
утврдат и да ги зголемат своите способности за напредно писмено и усно изразување на македонски јазик во
контекст на нивните идни професии. Студентите ќе бидат оспособени да читаат, пишуваат и да разбираат
различни видови професионални и специјализирани текстови на македонски јазик, да ги анализираат и да
коментираат за нив како и да состават своја професионална биографија на македонски јазик (CV). Ќе ги
зголемат и ќе ги прошират и своите познавања на стручната и научната терминологија од областа на правото,
бизнисот и економијата, администрацијата, компјутерските науки, јазикот и комуникацијата и ќе можат да ја
користат во симулација на автентични ситуации од нивното професионално опкружување, како и во дебати и
при размена на мислења поврзани со различни аспекти на овие професии.
Албански јазик за почетници 1
Целта на предметот Албански јазик за почетници 1, 2 е студентите кои немаат елементарни знаења од
албанскиот јазик да се запознааат со карактеристиките на овој јазик, да стекнат знаења за јазичната
структура на албанскиот јазик, да ги прошират и да ги применат своите знаења во секојдневни ситуации, со
помош на кои истовремено ќе стекнат знаења за јазичната структура на албанскиот јазик, ќе совладаат
скромен фонд од различни лексико-граматички категории кои ќе им овозможаат едноставни конверзации.
Албански јазик за почетници 2
Целта на предметот Албански јазик за почетници 1, 2 е студентите кои немаат елементарни знаења од
албанскиот јазик да се запознааат со карактеристиките на овој јазик, да стекнат знаења за јазичната
структура на албанскиот јазик, да ги прошират и да ги применат своите знаења во секојдневни ситуации, со

помош на кои истовремено ќе стекнат знаења за јазичната структура на албанскиот јазик, ќе совладаат
скромен фонд од различни лексико-граматички категории кои ќе им овозможаат едноставни конверзации.
Англиски јазик основно ниво
По завршувањето на овој предмет од студентите се очекува да се на ниво А1 според Европската јазична
рамка. Тие треба да се во состојба да ги разберат и да ги употребат правилно основните изрази сврзани со
конкретни барања, да прашаат и да одговорат на прашања поврзани со личен идентитет и врски, да се
претстават себеси и други со употреба на лични и присвојни заменки, да се поздрават, да употребат точен
вокабулар за објекти во училницата, да разликуваат помеѓу еднина и множинa. Студентите треба да бидат во
состојба да опишат еден типичен ден и со употреба на поедноставни јазични структури да ја опишат дневната
рутина, да пишуваат и да зборуваат за нивниот живот и за слободното време. Тие треба да го распознаат и да
го употребат правилно вокабуларот сврзан со категориите на храна и пијалаци, месеци во годината,
способности и да се способни да се изразат во ситуации кога треба учтиво да побараат, да опишат места, да
изберат дестинација и да дадат упатства, да зборуваат за лични преференции.
Англиски јазик пониско средно ниво
При завршувањето на ова ниво, се очекува студентите да бидат на ниво А2 од Европската јазична рамка. Од
студентите се очекува да бидат способни да разберат и правилно да употребат низа изрази сврзани со
потреби во конкретни ситуации, да прашуваат и да одговараат на прашања поврзани со личен идентитет, да
опишуваат различни работни позиции, да зборуваат и да прашуваат за работните аспекти и да закажуваат
состаноци. Тие треба да се во состојба да зборуваат за настани во минатото, да опишуваат места, локации и
патувања, да даваат упатства, да разговараат за секојдневни работни активности, да разговараат за обврски
и за текот на денот. Тие треба да разговараат за предмети и обврски во домаќинството, да разберат и да
даваат совет и да изразат лични преференции.
Англиски јазик средно ниво
При завршувањето на овој предмет, од студентите се очекува да го постигнат нивото Б1 од Европската јазична
рамка. Тие би требало да се во можност да прашуваат и да одговараат на прашања сврзани со различни теми
како универзитетски дипломи, работни вештини и ситуации, да одговараат на покани, да разговараат за
семејни врски и брачна состојба и да бидат во состојба да го препознаат и да го употребат соодветно
вокабуларот поврзан со универзитетско образование, уметност, патувања и спорт.
Англиски јазик повисоко средно ниво
По положувањето на овој предмет, од студентите се очекува да бидат на ниво Б2 според Европската јазична
рамка. Од нив се очекува да бидат способни да го користат независно англискиот јазик и да ги
имплементираат следниве јазични функции: да дадат совет, да разговараат за универзитетски дипломи,
работни вештини и ситуации, да покануваат и да одговараат на покани, да читаат текстови и да слушаат
содржини за да се разберат суштината и деталите.
Англиски јазик напредно ниво
По успешно завршување на предметот, се очекува дека нивото на познавање на англискиот јазик кај
студентите ќе биде Ц1 според Европската јазична рамка. Како резултат на тоа, по завршувањето студентите
треба да бидат способни усно да презентираат, да учествуваат во дебати и форуми за дискусија, да го
образложат своето мислење со аргументи и да им дадат конструктивна повратна информација на колегите.
Понатаму, студентите треба да се способни да слушаат, да читаат и да ги разберат суштината и деталите и
успешно да напишат параграф и есеј во кој го аргументираат своето мислење. Треба да можат да се вклучат
во конверзација, дискусија и да ги изнесат своите ставови и мислења, да ги организираат своите идеи и
успешно да напишат параграф и есеј во кои образложуваат проблем и предлагаат решение, вршат споредби и
контрастираат. Студентите би требало да се способни да презентираат визуелни информации на дадена тема.
Германски јазик
По завршување на предметот од студентите се очекува да достигнат соодветни знаења според Европската
јазична рамка кои се посебно и конкретно одредени според нивото. Освен тоа, од студентите се очекува да
станат поавтономни во изучувањето на јазикот и да преземат одговорност за своето учење. По завршувањето
на предметите по германски јазик, студентите ќе бидат и во можност да размислуваат критички на различни
теми и сами да донесуваат заклучоци врз основа на прочитаните текстови, како и писмено и усно да ги
изразуваат своите мислења и ставови.
Италијански јазик
Целта на наставата е студентите да се запознаат со италијанската култура, италијанската цивилизација и

италијанскиот јазик. Идејата е студентите да спознаат една малку поинаква реалност, којашто можеби ќе им
помогне во осознавање на самите себе, како и во креирањето на една подобра слика за себе и за иднината.
Соодветно на нивото (од А1 до Б2), коешто студентите ќе го изберат, или нивоата што ќе ги проследат во
семестрите кои ги имаат на располагање за слободен изборен предмет, материјата прогресивно се
продлабочува. Во првиот степен се поаѓа од базични поставки, како: правопис, изговор, вокабулар за
управување со едноставни, секојдневни јазични ситуации (лично претставување, претставување на други,
ориентирање во просторот и во времето, комуникациски изрази во бар, во ресторан, во супермаркет, на
пазар), а се стигнува до посложени изразни конструкции во продолжителните степени, кои се однесуваат на
искажување став, желба, потреба, раскажување минати настани, зборување за идни дејства итн. Граматиката
се воведува индуктивно (преку осознавање од ситуации (аудио снимки , видеа, филмови, тесктови) и
донесување заклучоци), при што клучната улога ја имаат самите студенти, со нивното активно учество во
предавањата.
Француски јазик
Целта на овој предмет е студентите да ги зацврстат јазичните основи на познавање на јазикот и да ги развијат
четирите компетенции на комуницирање, особено во следните домени: • да знаат да искажат мислење, • да
знаат да искажат чувства, • да знаат да препознаат идеја, • да знаат да даваат и презентираат јасни идеи, •
да знаат да аргументираат и да го бранат своето мислење, • да се снаоѓаат во различни ситуации, • да
оддржат прост и кохерентен говор, • да раскажат еден настан, • да раскажат сон или пак искуство, • да
претстават причини за еден проект или идеја, • да комуницираат спонтано.
Човекови права и слободи
Цели на предметот: Борбата за човекови права започнува со историските напори за да се запознаат со истите.
Со текот на времето, корпусот на слободите и правата на човекот и граѓанинот што се инкриминирани со
закони или меѓународните договори се шири, но тоа сигурно тоа не е показател дека тие се почитуваат и
имплементираат во практиката. Човековите права се до сега се сметало дека преставуваат или се дел од
внатрешните работи на државите (според принципот на апсолутниот суверенитет), а само во поново време се
стекнаа со насловот на jus cogens норми. Студентите преку овој курс ќе се запознаат со развитокот на
доктрината за човековите права, видовите и категориите на човековите права и ќе ги проучуваат соодветните
документи кои го регулираат тие права. Целта на овој предмет е: да сезапознаат студентите со концептот на
меѓународното право за човекови права, спроведување на истите, влијанието во креирањето на националните
политики; Тоа ке ги поттикне студентите да размислуваат критички на односот меѓу меѓународното право и
националното право; да ги направи свесни за сегашните меѓународни настани, како тие влијаат врз
секојдневниот живот на луѓето во светот; да ги поттикне студентите да се придонесе во областа на
изготвување на законите за заштита на човековите права.
Потпомогната репродуктивна технологија и право
Цели на предметот: Овој предмет има за цел да го истакне фактот дека во современото општество не постои
еден универзален, општоприфатен модел на семејството и на родителството. Со изучување на предметот
‘Потпомогната репродуктивна технологија и правото’, студентите ќе стекнат знаењата за новите вештачки
репродуктивни технологии кои се дел на современата натална политика. Подетално студентите ќе се
запознаат за сите вештачки репродуктивни технологии, како што се: вештачка инсеминација, ин витро
фертилизација, сурогат-мајчинството, раѓањето на деца од сама жена со донација на сперма, постхумната
репродукција, кородителство, зачнување дете од страна на тројца родители, криопрезервација на гаметите
или ембрионите. Студентите ќе имаат можност да се информираат дека постојат и многу други можности кои
ги нуди науката, но се забранети, на пример клонирање, бирање на полот, подобрување на физичките,
интелектуалните или другите капацитети (евгеника) на идното дете итн. Преку изучување на овој предмет се
очекува од студентите да го развијат своето критично мислење дебатирајќи за комплексниот збир морални,
етичките и правни дилеми во врска со овие нови репродуктивни технологии.
Меѓукултурна комуникација
По завршувањето на овој предмет студентите ќе можат да ги идентификуваат: глобалните прашања и
проблеми од перспектива на различни култури, комуникациската динамика во другите култури, сличностите и
разликите меѓу своите вредности и оние на другите култури, како и сличностите и разликите меѓу нивните
комуникациски практики и оние од другите култури. Освен тоа, од студентите се очекува да станат посвесни
за стереотипите кои ги има во општеството за различните култури и ќе почнат подобро да го разбираат своето
место во глобалната заедница. Студентите критички ќе се вклучат во размислувања за својата етничка
припадност, полот и родовиот идентитет, класата, верата, националното потекло, возраста и за другите
демографски карактеристики како и за нивното влијание врз комуникациските процеси. По завршувањето на
предметот, студентите ќе стекнат и комуникациски вештини за работа во групи преку учество во истражувачки

проекти и вештини за презентација на своите истражувачки проекти.
Креирање на веб страни
Целта на овој предмет е развивање на едноставна веб-страница според важечките стандарди, бара
познавање на Hypertext Markup Language (XHTML) и Cascading Style Sheets (CSS). Повеќето веб-страници
користат и слики, во форма на банери, копчиња, логоа, слики или скенови. Adobe Fireworks е изграден како
алатка за да се креира и да се манипулира со слики наменети за веб и да им овозможи на креаторите да ги
оптимизираат овие слики, со цел да се намали големината на датотеката. Fireworks, исто така, обезбедува
одлична интеграција со Dreamweaver. Оваа серија обезбедува сеопфатен вовед во XHTML, CSS и креирање
веб-графика.
Дизајн на дигитални медиуми
Целта на овој предмет е дизајн и обработка на растер и вектор графика преку водечките програми Adobe
Photoshop и Illustrator како и дизајнирање и публикација на комерцијални материјали за печатење со помош на
Adobe In Design.
ИТ Вештини за канцеларискa продуктивност
Преку оваа програма студентите добиваат вештини кои им помагаат да ја подобрат својата ИТ продуктивност
во училница и во кариерата. Програмата нуди широк спектар на модули кои вклучуваат: КОМПЈУТЕРСКИ
СИСТЕМИ - вештини и концепти кои се однесуваат на користењето на уреди, создавање датотеки и
управување, мрежи и безбедност на податоците. ОСНОВИ ЗА ОН-ЛАЈН РАБОТЕЊЕ - вештини и концепти
кои се однесуваат на веб прелистување, ефикасно пребарување на информации, онлајн комуникација и епошта. ОБРАБОТКА НА ВОРД - вештини за реализирање на секојдневните задачи поврзани со креирање,
форматирање и завршување на документи за обработка на текст, како што се букви, кратки биографии и
други документи. ПРОГРАМА ЗА ТАБЕЛИРАЊЕ - вештини за извршување задачи поврзани со развој,
форматирање, модифицирање и користење на табеларни пресметки, за користење на стандардни формули и
функции и компетентно креирање и форматирање графикони или графи. ПРЕЗЕНТАЦИЈА - вештини за
креирање професионални стандардни презентации. Креирање, форматирање, модифицирање и подготовка
на презентации користејќи различни форматирања за електронско прикажување и печатење. КОРИСТЕЊЕ
БАЗИ НА ПОДАТОЦИ - вештини за ефикасно користење база на податоци на десктоп. Разбирање на
главните концепти на бази на податоци и демонстрирање на способноста да се користи апликација за базата
на податоци: креирање и модифицирање на табели, прашалници, формулари и извештаи и подготовка на
излезни податоци за дистрибуција. Поврзување табели и да се превземат и манипулираат со информации од
базата на податоци со користење на алатки за пребарување и сортирање.
Microsoft Office Access
Службен академски курс на Мајкрософт (MOAC) за Access 2016 обезбедува практично искуство за да ги
зголемите вашите лични вештини за продуктивност. Оваа програма е поделен во 10 лекции ги опфаќа сите
потребни производни области за да се положи испитот МОС 77-730.
Microsoft Office Excel
Службен академски курс на Microsoft (MOAC) за Excel 2016 обезбедува практично искуство за зголемување
на вашите лични вештини за продуктивност. Оваа програма е поделена на 135 лекции ги опфаќа сите
производни области потребни за да се положи MOS испит 77-727.
Microsoft Office PowerPoint
Службен академски курс на Мајкрософт (MOAC) за PowerPoint 2016 обезбедува практично искуство за
зголемување на вашите лични вештини за продуктивност. Оваа програма е поделена на 11 лекции ресурси
покриваат сите области на производи потребни за да поминат MOS испит 77-729.
Microsoft Office Word
Службен академски курс на Мајкрософт (MOAC) за Word 2016 обезбедува практично искуство за
зголемување на вашите лични вештини за продуктивност. Оваа програма е поделена на 11 лекции ресурсите
ги покриваат сите производни области потребни за да поминат MOS испит 77-725.
Правно пишување и образложување
Цели на предметот: Цел на предметот е да се обезбедат основни познавања за правното пишување и
оправдување на студентите од прва година за Правни студии и тие по Kриминалистика и безбедност. Во овој
предмет ќе се стекнат сознанија за правното пишување и оправдување, принципи и основни упатства за тоа,
со примена на различни методи на легално пишување на нормативните правни акти (прописи, закони, одлуки,

пресуди, договори, тестаменти итн.) и акти (CV, барања, огласи, апликација, известување, тужба, итн.). За
студентите во правни студии, овој предмет е повеќе од неопходно да ги искористат предностите на
соодветните вештини за легално пишување и соодветното резонирање на она што го пишуваат легално,
бидејќи владеењето на правното пишување е од суштинско значење за секој правник во неговата претстојна
професионална работа.
Право на информатичка технологија
Цели на предметот: Главната цел е студентите да се запознаат со можностите за апликација на
информатичките и комуникациските технологии во правната професија. Студентите ќе бидат запознаени со
општите концептуални основи на правната информатика. Посебен акцент е на стекнување вештини, односно
практични знаења во наоѓање и користење на правни информации со помош на нови технологии, бази на
податоци и пребарувачи. Студентите, исто така, ќе бидат запознаени и со основните прашања на е-управа, етрговија, е-јавни набавки, е-правда и е-демократија.
Професионален рзавој на кариерата
Предметот е дизајниран за да ги развие и подобрува вештините и способностите на студентите да бараат
работа и да бидат успешни на нивните работни места. Овој предмет вклучува пакет на материјали, практични
вежби и искуство на лица од пракса со цел подобро да ги подготвува студентите за пазарот на трудот, кој што
е поконкурентен. Курсот има за цел да им овозможува на студентите да подготвуваат квалитетна биографија
(CV), мотивационо писмо и да бидат подготвени за интервју. Дополнителни полиња кои се опфатени во овој
предмет се: самооценување, анализа на работното место, опис на работното место итн. Така што студентите на
крајот на предметот се обезбедени со едно портфолио на документи кои ќе им бидат потребни за аплицирање
на работно место и да имаат конкурентска предност на пазарот на трудот.
Админситративна терминологија и номотехника
Во овој предмет, студентите ќе се здобијат со основни знаења за научната дисциплина Номотехника, односно
за правните техники во креирањето на предлог актите од национално и меѓународно законодавство. Исто така
студентите ќе ги научат техниките на креирање на законодавството како и меѓународното законодавство,
постапките за донесување на правни акти (закони, подзаконски акти).
Разој на социјални вештини
Во овој курс, студентите ќе се здобијат со основни интерперсонални и интраперсонални вештини, да градат
позитивни работни односи со другите преку разбирање на емоциите, споделување на разликите, решавање на
конфликти, давање или добивање повратни информации на конструктивен начин. Тие успешно комуницираат
за да добијат консензус од засегнатите страни и носители на одлуки и да ја поттикнат позитивната
комуникациска клима во рамките на предизвикувачкото работно место. Тие се искачуваат на врвот во нивната
лична ефикасност, помагаат да се намалат трошоците за обнова и обука и значително придонесуваат за
растот на организацијата.
Стратегии на пребарување на можности за кариера
Предметот е дизајниран да им користи на сите студенти, и на тие што се активно вклучени во процесот на
барање на работа и на тие што веќе се вработени. Предметот се покажа доста корисен помагајќи им на
студентите при транзицијата од академска средина во средина за развој на кариера. Транзицијата инволвира
промена, а промената носи река прашања за непознатото. Некогаш непознатото е поврзано со избор, почетна
плата, потенцијал за заработување, ризик, сигурност, локација, обука, земање во предвид начинот на живот,
итн. Планирањето на кариерата е како “тркало” со четири оски што постојано се врти и како што се движи
собира нови информации за кариерата. Добиените информации ќе ви овозможат да си ги одговорите
прашањата и да си ја олесните транзицијата.
Избрани поглавја од компјутерство
Овој предмет презентира широк, интегриран вовед во фундаменталните концепти на компјутерски науки. Се
обработуваат следниве теми: историја на пресметувањето; дигитална логика и дигитални системи; вовед во
компјутерска архитектура, основни алгоритми, решавање проблеми и структури на податоци; вовед во
програмски јазици, оперативни системи, системи на база на податоци, мрежи, веб и софтвер инженерство;
апликации, вклучувајќи опис на функционалноста на соодветниот софтвер (word-процесори, база на
податоци, browser-и и слично); обработка не само на традиционални податоци туку и на мултимедијални
податоци.
Веб Технологии
Главна цел на предметот е да им се даде на студентите практично знаење околу основните механизми, услуги

и протоколи на глобалната мрежа Интернет. Предметот има за цел на студентите да им овозможи да владеат
со HTML, CSS и JavaScript. Да владеат со целокупната архитектура на ефикасна, скалабилна и сигурна веб
страна. Студентите ќе се здобијат со јаки технички знаења околу HTML, CSS, и JavaScript како што се листи,
табели, слики, мултимедија и форми во HTML, форматирање, стилови и лајаути во CSS како и упуотреба на
променливи, условија, циклуси и функции во JavaScript.
Академско пишување на англиски јазик
Целта на овој предмет е студентите да ги развијат академските вештини за пишување на различни начини. На
студентите ќе им се овозможи да ги изложуваат своите идеи на јасен, течен и на ефективен начин за да
создадат едне напишан текст. Студентските академски вештини ќе се развијат постепено преку вежбите што
помагаат во пишувањето, како: пишување различни видови параграфи и есеи. Исто така, студентите ќе се
запознаат со правилата за цитирање и парафразирање и ќе разберат што значи плагијат. Повратната
информација на едно напишано дело ќе содржи поправање на грешките од самите студенти, поправање на
грешките меѓу самите студенти и поправање на грешките од предавачот во однос на содржината,
организацијата и на јазичните грешки.
Академско пишување на албански јазик
По завршувањето на секое ниво, од студентите ќе се очекува да можат да пишуваат есеј и
научноистражувачка работа според правилата научени за време на предавањата. Конкретно од нив ќе се
очекува овие знаења да ги имаат изградено над знаењата за функцијата, градбата и за видовите параграф,
начинот на одбирање тема за научноистражувачка работа, собирањето на материјалот, правилата за
документирање на изворот итн., па сѐ до завршниот модел.
Академско пишување на македонски јазик
По завршувањето на предметот Академско пишување на македонски јазик, од студентите се очекува да
постигнат соодветни знаења и напредна комуникација на македонски јазик со посебен акцент на вештините за
пишување на македонски јазик. Освен тоа, од студентите се очекува да станат поавтономни во изучувањето на
јазикот и да преземат одговорност за своето учење. По завршувањето на предметот Академско пишување на
македонски јазик, студентите ќе бидат во можност да ги надградат своите способности за пишување на повеќе
нивоа и со тоа да станат посигурни и покомпетентни во пишувањето на македонски јазик и ќе бидат во
можност да размислуваат критички на различни теми и сами да донесуваат заклучоци, како и да стекнат
способност за одлична писмена и усна комуникација на македонски јазик.
Албански јазик за посебни намени
Предметот има за цел подобрување и усовршување на изразувањето на албaнски јазик, било да е тоа усмено
или писмено. Конкретно предметот има за цел да ги запознае студентите со специфична терминологија, со
можностите на нејзината употреба, и одстранување на најчестите грешки во секјодневниот говор но и за
правилна комуниција во специфични околности. Студените ќе се запознаат со условите во кои тие правила
функционираат за да можат да ги употребуваат не само за задачите кои се однесуваат на предметот, туку и во
нивниот понатамошен професионален ангажман.
Граматика по англиски јазик во практика
Предемтот е наменет за студенти на средно и повисоко средно-високо ниво по англиски јазик, студенти кои
веќе ја изучувале основната граматика на англискиот јазик. Тој се концентрира на оние структури кои
именуваните студенти сакаат да ги користат, но кои често предизвикуваат потешкотии. Може да служи и како
основа за повторување и како средство за практикување на нови структури. Додека студентите очекуваат и
треба да научат формални правила на јазикот, од клучно значење е и тие да практикуваат нови структури во
различни контексти со цел да ги интернализираат и совладаат. За таа цел, овој курс обезбедува изобилство на
контролирани и комуникативни вежби, така што студентите можат да го премостат јазот меѓу познавањето на
граматичките структури и нивното користење.
Разговорен англиски јазик
Разговорен англиски јазик е семестрален предмет дизајниран за средно и повисоко ниво на англиски јазик, и
ќе биде достапен за студентите во сите семестри. Англискиот е меѓународен јазик кој ја олеснува
комуникацијата во различни контексти низ целиот свет, почнувајќи од деловни состаноци и трансакции до
обични разговори меѓу пријателите и интеракции за време на патувањето. Разговорен англиски јазик ќе ги
гради способностите за слушање и зборување на студентите, обезбедувајќи граматика, вокабулар, изговор и
практика на течно зборување, потребни за заеднички видови на интеракции во разговорен англиски јазик.
Овој курс ќе ги покрие теми поврзани со професионален разговор, секојдневен разговор и секојдневни
интеракции, обезбедувајќи им на студентите разговорна доверба во различни контексти. Професионалниот

разговор ќе вклучува формални и љубезни видови на говор кои се користат во контексти како што се работни
средби или дискусии со колегите. Обичниот разговор ќе вклучува практика со јазик што се користи додека се
дружи со пријателите или семејството и другите неформални ситуации и ќе вклучува жаргон и неформален
говор. Секојдневните интеракции ќе вклучуваат разговори во продавниците, за време на патувањето, или
барање и нудење помош. Методите на учење ќе се фокусираат на практиката и ќе вклучуваат активности за
слушање, дијалози, играње улоги и симулации, дебати и дискусии.
Дигитална и он-лајн писменост
Дигитална и он-лајн писменост е едно-семестрален предмет со 3 часа неделно, кој се нуди на додипломски
студии. Предметот е направен според потребите на студентите и вклучува бројни вештини на 21от век кои се
поврзани со соодветна и ефективна употреба на технологијата. Предметот ќе ги опфати трите категории на
вештини на 21от век. По завршување на предметот студентите ќе можат успешно да бараат и пристапуваат до
он-лајн информации преку користење на различни дигитални алатки, критички да ја оценуваат
веродостојноста на он-лајн материјалите и да разликуваат помеѓу веродостојни и недоверливи извори, да
покажат разбирање на етичките прашања во академски контекст, да разберат како соодветно се користат
цитати и референци за да се избегнат плагијати, да научат како ефикасно се комуницира на професионален
начин, да ги разберат основите на интернет безбедноста како и позитивните и негативните аспекти на
создавањето он-лајн идентитет, да го испитуваат сајбер-малтретирањето и да ги идентификуваат можните
решенија за намалување на он-лајн вознемирувањето.
Заштита на потрошувачите
Цели на предметот: Главната цел е студентите да се запознаат со поимот, извори, однос со други гранки на
правото, Субјектите(физички и правни лица), Правните институти за заштита на потрошувачите, заштита преку
применување на одговорноста поради физичките недостатоци кај стварта, заштита пореди правните
недостатцои кај стварта, заштита прек гарнациата шна нормално функсионирање на сварите, зашита преку
применување на управните мреки од страна на управните органи, заштита преку утврдување на стандардите,
заштита преку приватно правните мерки, постапките за заштитување на потрошувачите.
Трговско право
Цели на предметот: Главната цел е студентите да се запознаат со субјектите на трговско право(трговец,
трговец поединец, трговски друштва), поврзување на трговските друштва, престанок на
трг.друштва(ликвидација и стечај), трговски договори, права на индустриска сопоственост, хартии од ведност).
Семејно насилство
Семејното насилство е општествен феномен широко распространета во современото општество. Таа е
присутна во сите држави и општества, без оглед на нивниот развој и еманципација. Имуни од овој феномен не
е ниту нашата земја, ниту регионот во кој живееме. Затоа, студентите по право преку овој курс се стекнуваат
со знаење за тоа што е семејно насилство, облиците во кои се манифестира, законските прописи предвидени
во нашата земја, во регионот и во меѓународните прописи како и за начините за нејзина превентива.
Студентите на крајот на овој курс ќе бидат во можност да го идентификуваат семејното насилство, да ги
идентификуваат кривичните дела инкриминирани во Кривичниот Законик од оваа сфера како и да развиваат
критично размислување за оваа проблематика. Овој предмет му овозможува на идниот правник за време на
вршење на својата идна професија како судија, обвинител или адвокат да се справи на најсоодветен начин со
овие случаи кои имаат голема чувствителност како и да обезбедат соодветна помош и заштита на жртвите на
овие кривични дела.
Компјутерска безбедност
Цели на предметот: Компјутерската безбедност ќе ги истражи најважните елементи кои го обликуваат
предметното поле во кое се прикажуваат и управуваат сајбер безбедносните прашања. Курсот ќе ги истакне
како етичките, правните и економските рамки ги овозможуваат и ги ограничуваат безбедносните технологии и
политики. Ќе презентира некои од најважните макро-елементи (како што се националните безбедносни
причини и интересите на националните држави) и микро-елементи (како знаењето во однесувањето за тоа
како луѓето ги разбираат и комуницираат со безбедносните карактеристики). Посебни теми вклучуваат
креирање политики (на национално, меѓународно и организациско ниво), правни рамки (вклучувајќи ги и
безбедносните задачи, прашања за приватност, прашања за пристап до полицијата, компјутерски напади и
економска/воена шпионажа) улогата на корисниците, владата и индустријата.
Социјални медиуми и право
Цели на предметот: До крајот на семестарот студентите во овој курс ќе можат: да се објаснат нивните
индивидуални права, бидејќи тие конкретно се однесуваат на социјалните медиуми и пошироко;да се опишат

начините на кои новите комуникациски технологии се преобликуваат, и продолжуваат да влијаат, на правниот
поредок кај нас и во светот; да развијат слика за тоа како социјалните медиуми, интернет телевизијата и
другите комуникациски технологии влијаат на нивните сопствени разбирања на правото и
правдата;класифицирње на правни прашања со кои што компаниите од различни индустрии можат да се
соочат кога ги интегрираат социјалните медиуми во нивните деловни практики; да ги препознаат
потенцијалните позитивни и негативни последици од нивното лично присуство во медиумите.
Деловно комуницирање
Целта на овој предмет претставува запознавање на студентите со концептот на деловното комуницирање.
Овој предмет претставува обид за подобрување на комуникациските способности на студентите со теоретско,
а пред сѐ, и со практично укажување на правилниот начин на комуницирање во организациска средина со
вработените и со менаџерите како и при одржување состаноци, интервјуирање, преговарање како и
мотивирање на сите околу нив.
Водство и организациски развој
Целта на предметот е да им се овозможи на студентите како лидери и раководители да го развиваат и да го
спроведуваат постигнувањето на мисијата и визијата на одредена организација во јавниот сектор; да ги
развиваат вредности кои се неопходни за долгорочниот успех и за нивна примена преку соодветни активности
и навики; како лидерите и раководителите лично да се вклучени во обезбедувањето сигурност дека системите
за управување со организацијата ќе се развиваат и ќе се спроведуваат. Исто така, преку предметот се опфаќа
и начинот како организацијата ги спроведува својата мисија и својата визија преку јасна стратегија заснована
на мислењата на сите заинтересирани страни, поддржана преку сите релевантни политики, планови, цели и
процеси.
Комуникациски вештини
Преку предметот Kомуникациски вештини студентите ќе можат практично да ја применуваат меѓучовечката
комуникација. Студентите ќе имаат можност да совладуваат интерперсонални вештини (како перцепција,
слушање, вербална и невербална комуникација); јавно говорење (како организација, испорака и основи на
пишување јавни говори) и комуникација во мала група (како лидерство, самоувереност и слушање). Предметот
е фокусиран и на основните познавања и разбирања за процесите на барање работа, како со писмена така и
со усна комуникација, преку задачи како што се: пишување биографија, мотивациско писмо, симулации за
интервјуирање итн.
Развој на критичко мислење
Студентите ги идентификуваат и користат вештините за критичко размислување, процесите и техниките кои ќе
им помогнат во нивната кариера и личен живот. Студентите ја развиваат својата способност да го истражуваат
и проценуваат размислувањето од различни гледни точки и да ги синтетизираат своите позиции врз основа на
достапните докази. Исто така, студентите практикуваат техники кои им овозможуваат да ги максимизираат
резултатите што ги создаваат во секое искуство за долгорошното учење, додека идентификуваат, анализираат
и формулираат решенија за проблемите што се појавуваат. Тие ќе развијат стратегии за критичко
размислување и ќе ги применуваат за читање, пишување и слушање. Студентите ќе применат стратегии за
испитување, ќе се вклучат во рефлексивно размислување, решавање на проблеми и тестирање на аргументи.
Односи со јавност и нови медиуми
Предметот е фокусиран на развојот на оние комуникациски вештини и техники кои се суштествени за
ефикасно функционирање во ерата на глобализацијата. Студентите ќе го разработуваат процесот на
глобализацијата, општествените, политичките, економските и културните аспекти на современиот феномен,
последиците и влијанијата во комуникациската сфера означена како ера на постмодернизмот, особено
влијанијата врз новите социјални медиуми, нивната структура, полизначност на функциите на социјалните
мрежи, ефектите и последиците во современата светска комуникациска реалност.

Англиски јазик за право 1
Овој предмет се нуди за подобрување на четирите јазични вештини: читање, пишување, слушање и говор во
соодветната содржинска област; повторување и надградување на граматичките поими од средно и повисоко
средно ниво во контекст на збогатување на вокабуларот во областа на правните науки, за совладување на
покомплицирани текстови од оваа област и за комуникација со колеги и експерти од областа на правните
науки. Англиски јазик за право 1 и 2 е наменет за студентите од Правниот факултет. Програмата е
фокусирана на подобрување на владеењето на англискиот јазик во целина, совладување на посебен

волабулар од овие области, развој и подобрување на вештините за академско пишување и читање, како и
дискусии на написи и текстови од областа на правото. Се користат материјали од разни извори, вклучувајќи и
учебници од еминентни издавачи, како и автентични материјали и текстови. Главниот акцент на предметната
програма е на користење на стручна терминологија за комуникациски цели кои ќе бидат применливи во
развојот на кариерата на студентите.
Англиски јазик за право 2
Овој предмет се нуди за подобрување на четирите јазични вештини: читање, пишување, слушање и говор во
соодветната содржинска област; повторување и надградување на граматичките поими од средно и повисоко
средно ниво во контекст на збогатување на вокабуларот во областа на правните науки, за совладување на
покомплицирани текстови од оваа област и за комуникација со колеги и експерти од областа на правните
науки. Англиски јазик за право 1 и 2 е наменет за студентите од Правниот факултет. Програмата е
фокусирана на подобрување на владеењето на англискиот јазик во целина, совладување на посебен
волабулар од овие области, развој и подобрување на вештините за академско пишување и читање, како и
дискусии на написи и текстови од областа на правото. Се користат материјали од разни извори, вклучувајќи и
учебници од еминентни издавачи, како и автентични материјали и текстови. Главниот акцент на предметната
програма е на користење на стручна терминологија за комуникациски цели кои ќе бидат применливи во
развојот на кариерата на студентите.

Современи правни системи во светот
Со изучувањето на предметот Современи правни во светот студентите ќе имат можност: -Да ги разберат
сличностите и разликите меѓу правните традиции во светот, особено оние на континентална Европа и англосаксонската (Common law). -Да ги идентификуваат изворите на правото (закони, судската практика, правната
наука) на одредени правни системи во светот. -Да ги споредуваат различните решенија во рамките на
најважните правни системи во светот. -Да ги применуваат компаративните методи кои овозможуваат
идентификација на основните карактеристики на главните правни системи.
Право на интелектуална сопственост
Со изучување на предметната програма студентите ќе стекнат знаења за основите на правото на
интелектуална сопственост, видовите права и титуларите на правата. Студентите преку едукацијата ќе треба
да стекнат знаења како да ги разликуваат творците (автор, пронаоѓач, креатор) од носителите на правата
(физички и правни лица), но и да осознаат кои права им припаѓаат (морални, материјални и други).
Стекнувајќи знаења за правата што им припаѓаат на носителите, студентите ќе стекнат практични знаења како
се врши прометот на правата од интелектуална сопственост (ПИС), притоа ќе сфатат колкаво е значењето, но
и економската вредност на овие права во светот и кај нас. Посебно ќе добијат информации за тоа како се
пренесуваат правата, односно за договорите за пренос на ПИС - договорот за лиценца, цесија, франшизинг,
трансфер на технологии, договор за нарачка на авторско дело, договор за авторско дело од работен однос и
сл. Како резултат на добиените знаења студентите ќе се оспособат да ги препознаваат секојдневните повреди
на ПИС (пиратерија и фалсификување). Како логична завршница на овој предмет с тудентите ќе стекнат
знаења за заштитата на овие права.
Нотарско право
Цел на предметната програма по нотарско право е: -Да се оспособат студентите самостојно да ги
идентификуваат и критички да ги анализираат основните поими и институти на нотарското право. -Да развива
вештини за примена на стекнатите знаења во практиката во врска со вршењето на одделните нотарски работи.
-Самостојно да ги истражуваат институтите на нотарското право од теориски аспект, начините на нивно
нормативно обликување и конкретизација и примената во практиката. -Да преземаат одделни дејствија од
процесот на вршење на одделни нотарски работи.
Алтернативно решавање спорови
Прашањето за мирно решавање на спорови е старо како и споровите кои постојат со векови меѓу двете земји.
Првите обиди за универзално решавање на овие прашања се направени на крајот на минатиот век - првата
Конвенција за мирно решавање спорови - Хашката конвенција за мирно решавање на спорови. Генералното
собрание на Лигата на нации усвои општ акт од 1929 година за мирно решавање на меѓународните спорови,
што Генералното собрание на ОН во 1949 година го потврди. Регионалните организации на речиси секој
континент ги утврдуваат и ги развиваат своите системи за мирно решавање спорови. Сепак, сè уште многу
спорови остануваат нерешени, а во последниве неколку години сме сведоци на најрадикалните обиди за
решавање на споровите со употреба на сила - најчесто надвор од Обединетите нации и од одредбите на

Повелбата на Организацијата што се состои од мирно решавање спорови. Првата конвенција за мирно
решавање спорови беше усвоена на мировната конференција во Хаг во 1899 година, иако ниту првата ниту
втората Хашка конференција во 1907 година не успеа да ги постават како задолжителни правилата за мирно
решавање спорови. Некои автори на меѓународните спорови ги делат на правни и политички. Поаѓајќи од овие
позиции, правни спорови се оние спорови кои произлегуваат од постапката на законодавната, судската и
извршната власт на државата, нејзините вооружени сили или поединци кои живеат на нејзината територија,
додека политичките спорови оние кои се резултат на спротивставените политички интереси. Се разбира, тоа е
за сите во теоријата, а во практиката многу тешко се разликуваат овие случаи, или се означени како правни
или политички. Секој политички спор има правна страна, како што секој правен случај има политичка суштина.
Земјишно-книжно право
Наставната програма по овој предмет има за цел: - Студентите да стекнат теоретски и практични познавања
од областа на запишувањето на правата на недвижностите, како многу значајна и актуелна сфера во правниот
систем на Р. Македонија. - Студентите да ја совладаaт техниката на правилна примена на законските прописи
(читање и толкување на законските норми) од областа на запишувањето на правата на недвижностите. Запознавање со уписите на правата на недвижностите што постојат во Република Македонија, а кои имаат
конститутивно дејство. - Запознавање со компаративното право од оваа област на земјите од соседството, на
земјите членки на Европската унија, како и на англосаксонското право.
Потрошувачко право
Целта на предметот е да се оспособат студентите самостојно да можат да ги согледаат односите меѓу
потрошувачите и трговците и да го разберат значењето на интервенцијата на државата во создавањето и
постојниот развој на обврските за заштита на потрошувачите. Друга цел на предметот е студентите да го
разберат влијанието на европското право и на невладините организации во развојот на законодавството за
заштита на потрошувачите и да се развие кај студентите практичен пристап во изнаоѓањето решенија за
повреда на правата на потрошувачите.
Банкарско право
Целта на предметот е запознавање на студентите со двете клучни области на банкарското право, банкарското
статусно и банкарското договорно право. Целта на предметот е да се објаснат основните прашања за банките
и банкарските услуги; понатаму изучување и анализирање на правната регулатива што се однесува до овие
институции; развојот и тенденциите на банкарството; стандардите и критериумите на банкарскот систем.
Преку овој предмет, студентите ќе стекнат специјализирано знаење од областа на банкарството.
Право на осигурување
Осигурувањето е една од многу важните економски и правни инситуции кои постеле и се развивале во сите
општествено-економски системи. Предметот дава информаци и им овозможува на студентите стекнување
занаења за институтот на осигурувањето.
Систем на социјална заштита на малолетните деца
Заштитата и правата на децата, како и на правата и обврските на родителите за планирање на семејството и
на државата и единиците на локалната самоуправа за водење хумана популациона политика.
Граѓанско-правна одговорност за причинување штета
Главни цели на наставната програма се: - Да ги поттикне студентите критички да ја анализираат примената на
правилата за надомест на штета. - Да развие кај студентите практичен пристап во изнаоѓањето решенија за
уредување на практични случаи на облигациони односи што настануваат со причинување штета. - Да
придонесе студентите да го разберат влијанието на развојот на економијата врз развојот на отштетното право.
- Да демонстрираат вештини на решавање конкретни случаи на причинување штета и нејзин надомест.
Социологија на право
Цели на предметната програма: - Да идентификуваат информациии и знаења за општетствената мисла и
правото. - Да Ги разбираат основните социолошки и правни концепти. - Да демострираат препознавање
социлози, правници, концепти, термини, настани, појави. - Да резонираат, да ги применуваат основните
социлошки правци кои се бават со правото. - Да разбираат што е раслојување, моќ, структура на општеството,
правото, правната држава, моралните и правни норми. - Да се способни за социолошка дебата на правото и
основна анализа на поимите и појавите. - Да читаат и да распрааваат за општествената функција на правото. Да ги критикуваат и општествените противречности. - Да ги вреднуваат општествените девијатни појави. - Да
дебатираат, да пишуваат текстови за општествените услови во кои се имплементира правото. - Да работат во
мали групи. - Да презентираат текстови за општествената нееднаквост и социјалната правда.

Туристичко право
Цели на предметот: Стекнување со продалбочени знаења од областа на правната регулација на туризмот.
Главниот аспект се става на запознавање на повисоко ниво на правните правила со кои се регулираат
туристичката дејност и начинот на уредување на односите меѓу субјектите кои учествуваат во туристичката
дејност. По успешното завршување на предметната програма студентите ќе бидат во можност да покажат
детални познавања за клучните правни иснтитути присутни во правната регулатива за туризмот, како и да
покажат способност за нивна практична анализа и успешна апликација во секојдневното работење при
практикувањето на туристичките активности.
Борба против корупција
Цели на предметот: Стекнување знаења за дефиницијата на корупцијата, појавните облици и форми на
корупцијата, неговите криминолошки карактеристики, но и казнено-правните аспекти на овој криминалитет во
однос на својствата на сторителите и висината на противправно стекнатата имотна корист. Исто така,
студентите стекнуваат знаење за меѓународните инструменти и конвенции за борба против корупција како и
за превенцијата од овој вид криминалитет.
Медицинско казнено право
Медицинското казнено право претставува посебна област во рамките на медицинското право како посебна
правна гранка воопшто, и посебна казненоправна дисциплина. Науката на медицинското казнено право се
состои од општ и од посебен дел. Во рамките на општиот дел се изучува системот на медицинското право,
изворите, методите, неговото место во општествениот и научниот систем, казненоправната заштита на правата
на пациентите итн. Посебните прашања, правните аспекти на различните видови медицински интервенции се
предмет на посебниот дел на оваа наука. Такви се: давањето медицинска помош, евтаназијата, абортусот,
медицинските вештачења, психијатриската помош, трансплантацијата, лекарските грешки, репродуктивните
технологии, клонирањето, генетските манипулации итн. Во рамките на медицинското казнено право спаѓа и
материјата на статусот, правата и начинот на постапување со душевно болните лица и генерално, третманот на
непресметливите лица, мерките на безбедност, заштитата на физичкиот и менталниот интегритет, заштитата на
правото на живот, исклучувањето на противправноста кај лекарските интервенции и сл.
Политичките партии и изборните системи
Предметната програма има за цел студентите да стекнат знаења за политичките партии и изборните модели
како и за нивното функционирање во реалниот политички живот во Република Македонија и во ЕУ. Посебен
осврт ќе има за изборниот систем на РМ, состојбите и перспективите, односно изградувањето на потребниот
модел кој одговара на приликите на РМ.
Дипломатско и конзуларно право
Целта на предметот е запознавање со основните институти на меѓународното дипломатско и конзуларно право
преку покривање на сите аспекти на воспоставувањето, одржувањето и на окончувањето
(прекинувањето/престанувањето) на дипломатските и конзуларните односи на билатерално и на
мултилатерално ниво, во постојан (седентарен) и во привремен (ад хок) облик, односно, инсталирањето,
функционирањето и терминирањето на дипломатските, специјалните и конзуларните мисии (билатерала), т.е.
мисиите на меѓународните организации и постојаните мисии кај меѓународните организации (мултилатерала).
Малолетничка деликвенција
Криминалитетот како негативна и опасна појава за општештесвото се манифестира во разни форми преку
целата човечка историска развиеност. Малолетниците во казненото право секогаш биле третирани поразлично
од возрасните лица, и нивната законска позиција секогаш има еволуирано на нивна корист. Малолетниците
деликвенти се во тесна врска и со другите социопатолошки појави, како: наркоманија, алкохолизам и
проституција, појави кои денес се шират речиси во секоја земја на светот и се присутни во Македонија. Затоа,
основната цел за третирање за оваа програма е: да се откријат и да се евидентираат новите форми на оваа
криминална појава, да се објаснат причините на нивното присуство и да се предложат мерки за превенција и
нивно казнување. Студентите преку овој предмет ќе стекнат знаење за малолетничката деликвенција и
нејзините форми на манифестирање, исто така ќе се обработи и Законот за правата на малолетниците од
Република Македонија.
Семејно насилство
Истражувањето на семејното насилство како посебен феномен има посебна научна димензија. Осврнувајќи се
на различните категории на семејното насилство, овој предмет го оспособува идниот правник за градење
јасна слика за овој феномен кој е присутен во секое општество и е еден од најдлабоките проблеми на
современото општество. Преку тоа студентот се оспособува за детектирање на проблемите од оваа област и

наоѓа решенија од националното законодавство, за изнаоѓање на различните реченија и за примена на
најсоодветното. Преку овој предмет студентот ќе има можност да дознае повеќе за видовите и категориите на
семејното насилство, како тоа се инкриминира во националното законодавство и меѓународните конвенции и
каква помош е предвидена за жртвита на ваквото насилство.
Организиран криминал
Организираниот криминал, како нов научен предмет има за цел проучување на формите, причините и мерките
за спречување на борбата против организираниот криминал. Целта на оваа програма е студентите да стекнат
знаења за теориите за организираниот криминал, криминалните организации и облиците на манифестација на
овој феномен. Покрај проучувањето на факторите кои овозможуваат појавување на организираниот
криминал, истражувачите на оваа тема треба да ги изучуваат и мерките за борба и за спречување на
организираниот криминал.
Локална самоуправа
Цели на предметот: - Стекнување сознанија за поимите, појавите и за институтите на локалната самоуправа во
РМ, во регионот како и во државите членки на ЕУ и во светот. - Стекнување конкретни сознанија за локалната
самоуправа како наука и правна гранка, вклучувајќи ја тука и споредбената анализа на состојбата и
перспективите во регионални и во европски рамки. - Преку овој модул студентите ќе се оспособат за основните
теоретски и практични сознанија за организацијата, делокругот, надлежностите, изворите за финансирање на
локалната самоуправа како и за односот со централните институции на власта. - Поттикнување на критичкото
мислење кај студентите за основните проблеми на локалната самоуправа во РМ и во рамките на ЕУ, при што ќе
се води сметка за Европската повелба за локална самоуправа. - Во рамките на предметот ќе се обработува
материјата од споредбен и од национален аспект, од причина што во услови на глобализацијата, локалната
самоуправа не може да се разбере, ако се разгледува исклучиво во национални рамки. - Во план-програната
се вклучени: Уставот на РМ, Законот за локална самоуправа, Законот за територијална организација, како и
статутите и одлуките на општините. - На крајот на курсотпредметот, студентите ќе бидат во можност да ги
направат основните и супстанцијалните разлики помеѓу институциите на локалната самоуправа, нивната
меѓусебна поврзаност и нивното практично функционирање и да ги направат потребните теоретски и
практични разлики на поимите, појавите и институтите на локалната самоуправа. - Да ги објаснуваат и да ги
анализираат разните процеси и трендови на локалната самоуправа во РМ, регионов, ЕУ и во светот.
Право на трговските друштва
Да им овозможи на студентите да се запознават со правните правила за обавување на некоја дејност,
Начинот на организирање на деловните субјекти, условите за основање и упис на деловните субјеки и
трговецот поединец како начините на престанување на деловните субјекти ликвидација, стечај и стечајна
постапка.
Стечајно право
Цели на предметот: Стечај и стечајна постапка ги опфаќа сите аспекти на стечајот, и тоа и од
матријалноправен аспект и од формалноправен аспект, од причина за поведувањена стечајна постапка,
начините на поведување, тек на постапка, поделба на стечајна маса, стечајен план, завршување, како и стечај
со странски елемент.
Европско семејно право
Целта на овој предмет е, на студентите да им се објаснат промените кои ги имаат претрпено некои институции
на европско семејно право, концепти овие кои што се дел и на реформите на семејното право на правниот
систем на Република Северна Македонија: еднаквоста на вонбрачните деца со брачните деца; бракови во
форма на регистриани партнерства; зголемување на бројот на разводите; правно регулирање на вонбрачната
заедница; семејства на истополни родители; имотно правни односи на пaратнери од браковите или
партнерства со странски елемент; фокусот на смејеното право кон родителското право; родителствта
засновани преку новите вештачки репродуктивни методи како и утрвдувањето /оспорувањето на
татковство/мајчинство во случај на децата родени преку овие технологии; правото на посвоеното дете или
детето зачнато со дониран генетски материјал vis-à-vis правото на анонимноста на донорот; семејните права
на децата особено правата на децата кои се гарантирани со Конвенцијата за правата на детето; заедничко
родителство по разводот на бракот; правото на детето слободно да го изрази своето мислење и право да биде
сослушано во сите судски и административни постапки во кои се одлучува за неговиот интерес. Во овој
предмет, посебен дел и се посветува на улогата на Европска Комисија за семејно право во процесот на
хармонизацијата и унификацијата на семејното право во Европа. Во овој дел на предметот, секако ќе се
анализираат начелата на родителската одговорност како и извештаите изготвени од страна на земјите членки
во врска со: разводот (алиментацијата), извештаите за родителската одговорност, имотно-правните односи,

неформлните партнерства, и секако овие институции ќе се споредуваат со семејно правните институции во
нашето позитивно право.
Новите репродуктивни технологии и родителското право
Овој предмет има за цел да го истакне фактот дека во современото општество, не постои еден универзален,
општоприфатен модел на семејството и на родителството.Со изучување на предметот ‘Новите репродуктивни
технологии и родителското право’, студентите ќе се стекнат со знаењата околу новите вештачки
репродуктивни технологии кои се дел на современата натална политика. Подетално студентите ќе се
запознаат за сите вештачки репродуктивни технологии, како што се: вештачка инсиминација, ин витро
фертилизација, сурогат мајчинството, раѓањето на деца од сама жена со донација на сперма, постхумната
репродукција, ко- родителство, зачнувањето на дете од страна на тројца, криопрезервација на гаметите или
ембрионите. Преку овој предмет, се очекува од студентите да го развијат своето критичко знаење преку
дебатите за многубројните морални, етички и правни дилеми во врска со методите на вештачката репродукција
на човечкото суштество. Студентите, преку многубројните примери ќе научат дека доколку во минатото
зачнување на децата се сметаше за природен процес, во сегашното времем со напредувањето на
технологијата и биомедицината, раѓањето на децата е еден планиран процес. Планирано и одговорно
родителство се современи концепти за кои се залагаат и се промовирани од страна на сите меѓународни
документи и современи семејни законодавства. Исто така, во овој предмет, студентите ќе научат дека постои
широк спектар на можности за вештачкото оплодување, кои се аплицираат во еден голем дел од западно
европските земји, во кои земји засновањето на семејството се смета за личен избор на
индивидуи/партнерства.
Конституционализмот и човековите права
Целта на оваа предметна програма е во елаборирање на теоретските и практичните аспекти на човековите
права. Предметната програма е дизајнирана да ги анализира идеите за човековите права, теориите за
човекови права, класификацијата на човековите права и правната рамка за секое конкретно човеково право
во Република Северна Македонија. Посебен акцент се посветува на: правото на живот, правото на слобода,
интегритетот на човековата личност, правото на одбрана, правото на правично судење, правото на правна
сигурност, правото на приватност, правото на жалба, слобода на мислата и убедување, слобода на
вероисповеста, слобода на здружување, слобода на јавен собир, право на глас, право на сопственост,
слобода на работа и право на работа, право на образование итн. Исто така, ќе се обезбеди и академската
анализа на механизмите за заштита на човековите права пред Уставниот суд, редовните судови во РСМ како и
пред Европскиот суд за човековите права во Стразбург. Целта на оваа предметна програма е да им овозможи
на студентите да стекнат продлабочени знаења од областа на човековите права и да го применуваат ова
знаење во практиката, како и да развијат свои аналитички и критички вештини, а истовремено да ги
образложат теоретските аспекти на човековите права и нивната примена во практиката, а посебно: -да го
разберат концептот на човековите права; -да ја разберат класификацијата на човековите права: граѓанските
слободи и права, политички слободи и права како и културните, економските и социјалните права; -да стекнат
знаења за содржината на специфичните човекови права; -да го примени стекнатото знаење на конкретни
ситуации на уживање или кршење на човековите права, и -да можат да направат критичка анализа на
состојбите со човековите права во Република Северна Македонија, и споредбено во ЕУ, Европскиот Совет
како и со другите држави.
Вовед во американското право
Главната цел на предметната програма е да дава еден општ преглед на американскиот правен систем.
Студентот треба да биде во можност да ги разбере правните начела и правила кои врз кои се засновува
американското право, да препознава како е структуриран американскиот правен поредок, како американските
правници расудуваат, како и се изучува правото на американските универзитети. Наставната програма има за
цел да ја потикнува критична свест за содржината и вредностите врз кои се засновува американскиот правен
поредок.
Националната историја на правото
Преку овој изборен предмет на студентите им се овозможува да го согледаат развојот на албанското и
македонското право вклучувајќи ги најзначајните правни институти и нивните главни карактеристики во
историски контекст. Проучувањето на овие институти започнува со античкиот период, и продолжува до
денeшeн ден. Во врска со правото, ќе се анализираат теми како: правните системи кои паралелно се
применувале во овие територии, развојот на соодветните правни гранки, вклучувајќи ги семејното, наследното,
стварното и кривичното право. Важен дел на оваа предметна програма е и анализата на правните институти на
обичајното право како голем правен монумент и важен дел од културното наследство, кој се применувал
паралелно со позитивното право. Од студентите се очекува: •да имаат оснвни знаења за историскиот развој

на албанското и македонското право; •да ги идентификуваат најважните граѓанско и кривично правни
институти, изворите и видовите на право; •да стекнуваат солидни знаења за обичајното право и нејзините
институти; •да го толкуваат причинско-последичниот однос на прецесите, појавите и случувањата во текот на
развојот на правото.
Меѓународо хуманитарно право
Во рамките на овој предмет се изучуваат основните институти на меѓународното право во воените судири, а
опфатени се и внатрешните воени судири и таканаречените граѓански војни. Акцентот е ставен на изворите на
ова право во т.н. Женевски конвенции на меѓународното хуманитарно право и Дополнителните протоколи, но и
сите други институти на военото право, како и начините за окончување на судирите. Во услови на
исклучително брзо развивање на оваа дисциплина во насока на опфаќање на бројните внатрешни судири и
нивното правно регулирање од хуманитарен аспект, посебен акцент ќе биде ставен и на внатрешните
вооружени судири.
Меѓунардно право на животна средина
Цел на предметната програма e да им се овозможи на студентите да ги стекнат најзначајните сознанија за
правото на животната средина, почнувајќи од меѓународното, па сѐ до националното право. Притоа, ќе
стекнат знаења за меѓународната рамка на правната регулатива за животната средина и за стандардите кои
треба да се почитуваат во оваа област. Ќе се проучуваат: правото на животната средина како академска
дисциплина, перспективите, концептуалните теоретски и практични проблеми при имплементација на правото
на животната средина. Ќе стекнат и понапредни знаења за правото на животната средина за да ги
продлабочат своите знаења во оваa област.
Вовед во криминалистика
Криминалистиката се состои во откривање, разјаснување и докажување на кривичните дела, откривање и
идентификување на сторителите и спречување на криминалитетот. Основната цел на овој предмет е да им
обезбеди на студентите на Правниот факултет генерално знаење за откривање, истрага и појаснување на
кривичните дела, техника и криминалистичка тактика за откривање и идентификација на сторителите и сл.
Исто така, во рамките на овој предмет, студентите ќе бидат подготвени и обучени да користат
криминалистички алатки и методи за постигнување на целите наведени погоре, и на овој начин ќе се обликува
нивното знаење во областа на кривичното право и криминалистиката. Неопходно е младите правници, утре во
професијата на судија, обвинител, адвокат итн., да имаат знаења и од предметот на криминалистиката со цел
што подобро и по соодветно да ја извршуваат својата работа и професија.
Право на изршување кривични санкции
Цел на предметот е студентите да стекнат теоретски и практични сознанија за прашања во врска со
извршувањето на кривичните санкции регулирани со Законот за извршување на кривичните санкции на
нашата земја и пошироко. Се изучува предметот на проучување на Пенологијата и главните пенолошки
институции, влијанието на разните фактори врз извршувањето на кривичните санкции, пенолошките третмани
поврзани со изречените казни за кривичните дела како и идентификувањето и анализирањето на
современите пенолошки прашања.
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