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Опис на програмата

Целта на студиската програма по Уставно и управно право е да се понудат модули кои ќе ја опфаќаат основата на
уставно-управните сознанија за приближување кон правничките професии кои се поврзани со областа на уставното и
управното право и да се обезбедат цврсти, посебни и систематски знаења за институциите и за основите на
уставниот и управниот систем на РСМ како и споредбени сознанија од регионов и од ЕУ за односната област.

Кариера

Дипломата на студиската програма ќе им овозможи на студентите на магистерските студии да ги применува
стекнатите општи и посебни теоретски и практични професионални уставно-административни знаења и вештини во
практиката; да понуди аналитички одговори како во поглед на примената на правните прописа, така и во поглед на
измената во областа на правната регулатива; да ги согледуваат и истражуваат уставно-административните појави и
проблеми и да даваат креативни предлози за нивното решавање; критички и аргументативно да ги анализираат и да
ги евалуираат правните решенија и функционирањето на уставно-административните правни институции во
практиката; да го продолжаат понатамошното усовршување на докторските студии во областа на уставно-
административните правни науки; да го следаат развојот на законодавството и на правната наука и да се залагаат за
примената на научните резултати на истражувањето во законодавната и правната практика.

Резултати од учењето
Знаење и разбирање

- Покажува знаење и разбирање за уставното право и управното право, применувајќи методологии соодветни за
решавање сложени уставни и управни проблеми, како на систематски, така и на креативен начин, што обезбедува
основа или можност за оригиналност во развивањето и/или примената на автономни идеи во контекст на уставното и
административното истражување.
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- Способност за употреба на проширено и продлабочено уставно-управно знаење.
- Покажува високо ниво на професионална компетентност во уставно-управното право.
- Поседува знаење од една или од повеќе предметни области кои, во дадените научни полиња, се засноваат на
најреномирани меѓународни истражувања во уставно-управната област.

Примена на знаењето и разбирањето

- Способност за критичко, независно и за креативно решавање проблеми со одредена оригиналност во нови или
непознати средини и во мултидисциплинарен контекст, поврзани со современите трендови на уставното и управното
право.

Способност за проценка

- Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето;
- Способност за справување со сложени прашања, систематски и креативно, за солидно проценување дури и при
нецелосни и ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, општествените и етичките одговорности при
примената на стекнатите уставни и управни знаења.
- Способност за оценување и селекција на научни теории, методологии, алатки и општи вештини од предметните
области и поставување нови анализи и решенија на научна основа.

Комуникациски вештини

- Способност за размена на заклучоци и предлози со нивно аргументирање и рационално поткрепување, како со
стручни, така и со нестручни лица, јасно и недвосмислено.
- Преземање значителна одговорност за заедничките резултати; водење и иницирање активности.

Вештини на учење

- Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно знаење и способност за независно и самостојно
делување при стекнувањето нови знаења и вештини во национален, регионален и европски како и во светски
контекст.
- Способност за преземање одговорност за понатамошен професионален развој и усовршување.

Листа на предмети

Семестар 1

[MCCR1120] [6.0 ЕКТС] Методологија на истражување 
[MCAL-0101] [6.0 ЕКТС] Применето уставно право
[MCAL-0102] [6.0 ЕКТС] Применето управно право
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет  

Семестар 2

[MCCAL4010] [30.0 ЕКТС] Магистерски труд  

Description of courses

Задолжителни предмети

Методологија на истражување 
Студентите ќе бидат оспособени: - Да ги применат главните правни и други истражувачки методи. - Критички и
креативно да прибираат истражувачки материјал кој е релевантен и кој се цитира од авторите селективно во
нивните одговори. - Да ги разберат обемот на истражувачкиот процес и пристапот на различните методи на
научното истражување и да се во можност да ги критизираат. - Да го проучуваат преку напреден пристап
односот меѓу правната теорија и истражувачката практика. - Да ги применат вештините и знаењето кои ги
стекнале преку своите тези.  



Применето уставно право
Цели на предметната програма: Стекнувањето сознанијата за поимите, појавите и институтите на уставното
право како и за државните институции во РСМ, вклучувајки ги тука и разните теоретски ставови за нив.
Стекнувањето конкретни сознанија за уставното право како наука и правна гранка, вклучувајки ја 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 РСМ како и за слободите и правата на човекот и граганинот. Поттикнување на критичкото мислење
кај студентите за основните проблеми на уставното уредување во РСМ 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. План-програмата ќе ја
третира уставната материја од споредбен и од национален аспект, од причина што во услови на
глобализацијата, уставното право не може да се разбере, ако се разгледува исклучиво во национални рамки.
План-програмата во себе ќе ги опфати: новиот Деловник на Собранието на РСМ кој има клучна улога за
развојот на парламентарната демократија во РСМ, новите закони што 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 ќе биде обработена и
Практиката на централните органи на државната власт во РСМ, и тоа; Собранието, Владата, Уставниот суд,
Врховниот суд, која има голема улога врз уставното право како наука. Ќе бидат опфатени уставните
амандмани од 2001 година кои имаат големо влијание врз мнозинската демократија во РСМ како и врз
темелните вредности на уставниот поредок на РСМ 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 институтите
на уставното право; да ги објаснат и да ги анализираат разните процеси во рамките на уставниот систем и
поредок на РСМ во сите аспекти од уставниот живот на земјава, значи на човекот, граганинот, државата и на
етничките заедници.  

Применето управно право
Цели на предметната програма: - Да ги дефинираат и да ги разберат поимите администрација и
административна функција. - Да ја препознаат и да ја анализирааат 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 осознаат механизмите на контрола над администрацијата и нејзината одговорност пред другите државни
органи, но и пред своите клиенти-корисници на нејзините услуги. - За идно врботување во органите на
администрацијата на РСМ, невладините организации, установи и сите институции во кои се решаваат
предмети од административно правна природа. 

Магистерски труд  
Овој предмет им овозможува на студентите да ги пренесат своите вештини и знаења за истражување и за
составување на покомплицираната задача - пишувањето на магистерскиот труд. Предметот е наменет да биде
целосно практичен и студентите да ги стекнат потребните знаења, способности, вештини и доверба за да
пристапат кон истражување и пишување на тезата. Предметов има единствен повратен резултат - да им
овозможи на студентите да ја пишуваат магистерската теза со минимални тешкотии и со максимална
ефективност. Се што е предвидено е во насока на подобрување на техниките на истражување и на стилот на
пишување на магистерската теза водејќи сметка притоа за забраната со служење со недозволените средства
како: плагијаторство и повреда на авторските права, кои се забранети со Статутот на УЈИЕ. 

Изборни предмети

Право на локална самоуправа  
Во рамките на предметот се нудат нови информации и знаење за спроведување на управувањето во
локалната самоуправа. Преку овој премдет студентите: - Ќе стекнат специфични знаења на организациски и
функционални концепти на локалната власт. - Ќе стекнат знаења за функционирањето на локалната
самоуправа и финансирањето, поделбата на власта и односите меѓу локалната самоуправа и централната
власт. - Ќе стекнат знаења и вештини потребни за доброто управување со користење модели и пристапи од
теоријата на модерното управување. - Ќе бидат во можност да ги разберат подобро проблемите поврзани со
функционирањето на локалната самоуправа, и тие ќе бидат во можност да ги решаваат овие проблеми и да ги



применуваат ефикасно донесените одлуки. - Кај студентите ќе се развијат организациски и лидерски
способности за работа во локалната администрација.

Теорија и практика на федерализмот  
Во рамките на овој предмет опфатени се сознанија за организацијата на сојузните држави, нивните органи,
надлежностите, видовите сложени држави, некои најкарактеристични федерации во светот, како и за
централните теоретски и практични прашања поврзани со сојузните држави, како што се: уставот на сојузната
држава, составот-структурата на федерацијата, поделбата на надлежностите меѓу федерацијата и нејзините
субјекти, учеството на субјектите на федерацијата во вршењето на сојузната власт, правото на
самоорганизирање на субјектите на федерацијата, прашањето на суверенитетот (државноста) во сојузната
држава, перспективите на федерализмот во светот, како и прашањето за положбата на федералните единки
во меѓународните односи. Студентот стекнува сознанија за основните поими и законитости на федерализмот,
со што ќе се оспособи за историско, споредбено и за критичко сфаќање на актуелните федерации и процеси.

Споредбено уставно право Comparative
Во рамките на споредбеното уставно право се проучуваат споредбените аспекти на уставните системи на
земјите на ЕУ и пошироко за обезбедување продлабочени сознанија за начелата и за функционирањето на
клучните институции на државната власт од споредбен аспект.

Современи политички системи 
Целта на предметот е студентите да стекнат знаења околу најразвиените политички системи во современиот
свет, се разбира без да се остават на страна политичките системи на земјите што ја опкружуваат Република
Македонија како и политичките системи на помалку развиените земји низ целиот свет. Во рамките на целиот
предмет ќе се прават паралели и споредбени анализи меѓу функционирањето на институциите на политичките
системи во земјите кои ќе се изучуваат, како меѓусебно така и со случајот на политичкиот систем на Република
Македонија во правец на изнаоѓање добри практики со кои би се унапредил и политичкиот систем на
Република Македонија.

Уставно судство 
Целите на предметот се состојат во стекнување на сознанијата за појавата, развојот и за облиците на уставно-
судската контрола на уставноста и законитоста, за уставното судство, со посебен акцент на Уставниот суд на
РСМ и неговата практика.

Управни договори 
Целите на наставниот предмет се состојат во стекнување на сознанијата за појавата, развојот и за облиците
на управните договори како специфични јавни договори на теоретско, практично и компаративно правно
рамниште.

Парламентарно право 
Целтa на овој наставен предмет се состои во стекнувањето на теоретско-правните и практично-апликативните
сознанија за парламентот како преставнички, законодавен и суверен државен орган во рамките на државната
власт во одредена држава, вклучувајќи ги и неговата организацијата, структура и надлежности во РСМ, имајќи
ги предвиди и компаративно-правните аспекти.

Управно судство 
Цели на предметната програма: - Правилна употреба (читање и толкување) на законските норми со кои е
уредено водењето (започнување, тек и завршување) на управно-судска постапка пред Управниот и пред
Врховниот суд (за сите профили на правници). - Подготовка на тужби за поведување управно-судска постапка
(за адвокати и за судии на Управен суд). - Преземање процесни дејствија во текот на управно-судската
постапка (за адвокати државни службеници кои решаваат управни предмети, правници вработени во
регулаторни тела и во самостојни државни органи, судии на Управен суд, како и за стручните служби во
Управниот суд). - Пишување одлуки (решенија и пресуди) донесени во првостепена и во второстепена управна
постапка (за судии во Управен суд). - Пишување жалби и тужби за обнова на судска постапка (за адвокати,
државни службеници кои решаваат управни предмети).

Правна клиника - уставно и управно право 
Целта на предметот е студентите од втор циклус на студии- дипломираните правници да се стекнат со
стручната способеност за самостојна примена на прописите вопрактиката и вршење на правни работи, и ќе им
помогне на студентите за поуспешно иполесно потгоптвување на Правосудниот испит. Преку овој предмет
студентите ќе се здобијат со теоретските и практичните знаења одпрограмата за Правосудниот испит која се



организира од Министерството за правда. Посебно внимание ќе се посвети на соодветно имплементирање на
системот за практичнанастава. Во практичниот дел, кој претрставува покомплексен дел на испитот, студентите
ќе бидат во можност да ги решаваат случаите по граѓанско и кривично право со предавачите одпрактичниот
дел особено од редот на судии, јавни обвнинители, извршители, адвокати, нотари, медијатори, стечајни
управници, и др. Се очекува еден вид на формирање насоработка помеѓу студентите и актерите на
практичниот дел за размена на знаења иискуства, како и нивна понатамошна поддршка при изготвување на
Правосудниот испит.Овој вид на практично оспособување на студените преку оваа програма, е една новина
изначаен чекор напред од страна на нашиот факултет. За поуспешно реализирање на овој проект имаме
склучено меморандум за соработка со Министерството за правда на РСМ.

Реторика  
Во текот на својата историја долга 2500 години, реториката се користи за означување многу нешта, но под
реторика денес се подразбира уметноста на убедување преку јазик. Реториката го означува начинот на кој
поединецот се надоврзува на одредена тема или идеја со цел да го убеди другиот. Реториката ја
карактеризираат неколку главни одлики и најпрвин ги дефинира одредените типични ситуации на говорот.

Mултилингвализам и мултикултурализам
Цел на овој предмет ќе биде разгледување на повеќејазичноста во мултикултурните општества, кaкo социјална
појава. Оваа појава е масовна во светот. Во предавањата ќе се разгледуваат попрецизно термините:
еднокултурност, повеќекултурност, мултикултурност. Ќе биде разјаснет поимот лингвистички национализам, а
се изделуваат две форми на ваков национализам, при што едната се судира со другата: кај водачите на
најмоќните земји национализмот значи ширење, а за малцинствата тој добива форма на непокор и борба за
афирмација на идентитетот, наспроти таков притисок. Видно место во програмата ќе зазема и
мултикултурализмот во сферата на образованието.

ИТ-апликации за изработка на научен труд IT
Целта на овој предмет е: - Да им се прикажат техничките елементи, структурата на текстот и дизајнот на еден
научен труд. - Да им овозможи на студентите да стекнат понапредни познавања и вештини од одбрани
напредни поглавја од ИТ-апликации, кои ќе им бидат потребни при изработка на научни и стручни трудови. -
Практична примена на овие цели при изработка на индивидуален научен труд на студентот.

Професионална комуникација 
Предметот е фокусиран на развојот на оние комуникациски вештини кои се суштествени за ефикасно
функционирање во професионалниот свет. Студентите ќе го совладуваат процесот на анализа на различни
комуникациски ситуации, и тоа како соодветно да одговорат на нив. Меѓу темите кои ќе бидат вклучени се и
комуникација во организации, интерперсонална и групна комуникација, усни презентации, интервјуа за
вработување, професионални деловни писма, како и интерперсонални вештини, вклучувајќи групна динамика
и тимска работа.

Менаџмент на проекти 
По успешното завршување на наставата, студентите треба да бидат способни: - Да ги планираат активностите
неопходни за реализација на проектот, да ја идентификуваат нивната меѓузависност во поглед на
времетраењето и трошоците. - Да ги подготвуваат потребните извештаи и да ја реализираат целокупната
потребна комуникација меѓу проектот и клиентот, како и меѓу членовите на тимот и другите стејкхолдери. - Да
го структурираат проектот со своите составни активности. - Да изработат гантограм и мрежен дијаграм на
проектот и да го утврдат најкраткото време за реализација на проектот. - Да користат софтвер МС Проект
како алатка во процесот на планирање, иимплементација и при надзор врз проектот. - Да го дефинираат
проектот, да ги идентификуваат неговиот обем и неговите цели, како и да развијат проектна спецификација.

Методи на оптимизација 
Целта на овој предмет е да се презентираат текниките на моделирање и оптимизација со цел да се оспособи
студентитет за развивање модели кои се користат за решавање реални проблеми од областа на
компјутерските науки. Целта на овој предмет е да се анализира важноста на матричното факторизирање како
една важна алатка што нуди модалитети за оптимизација на решенијата на различни нумерички алгоритми кои
се од основен интерес за решавање проблеми од областа на компјутерските науки. Преку овој предмет
студентите ќе се запознаат со основите на теоријата на оптимизација и со методите на изнаоѓање на
оптимумот. Ќе се анализираат различни методи на оптимизација, како што се: симплекс методата, проблемот
на дуалноста и сензитивноста на проблемите на линеарното програмирање. Ќе се анализира компјутерската
примена на секој анализиран проблем, предложувајќи и соодветен модел за оптимизација.



Етички и правни прашања во информатички технологии (ИТ) 
Цели на предметната програма: - Да се разбере реалниот однос меѓу компјутери, технолошки промени,
општеството и законот. - Да се истакне моќната улога која компјутерите и компјутерски професионалци ја
имаат во технолошкото општество. - Да се разберат правните области, кои се релевантни за компјутерската
дисциплина. - Да се разберат етичките концепти кои се важни за корисниците на компјутери и за
професионалците. - Да се стекне искуство за разгледување етички прашања и за решавање етички дилеми.

Заштита на човековите права  
Целта на овој предмет е: да ги запознае студентите со концептот на меѓународното право за правата на
човекот, спроведување на тие права во праксата, нивното влијание во креирањето на националните политики;
да 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 го дадат својот придонес во областа на изготвување на
законите за заштита на човековите права, со надеж дека донесувачите на одлуки ќе ги земаат во предвид во
процесот на создавање и спроведувањена државните политики.
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