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9

Предметна програма од втор циклус на студии
Програма за ИЗБОРНИ предмети (4+1)
Наслов на наставниот предмет
Право и политика
Код
БМ4211
Студиска програма
Организатор на студиска
програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

Бизнис менаџмент
Економски институт, Скопје
УКИМ

Академска година / семестар

Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Каролина Ристова-Астеруд
Проф.д-р Елена Давитковска
Завршен прв циклус студии (240 кредити)

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма
(компетенции)

10

Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење
12

13
14

15

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните активности

Втор циклус
2018/2019

7.

5

Целта на предметната програма по предметот Право и
политика е двозначна: прво, да им даде на студентите
концептуално знаење за основните поими, институти,
категории и феномени на правото и политиката одделно;
второ, да се стекнат со знаења за меѓудејството и
меѓудинамиката на правото и политиката како
општествени феномени, во нивната регулирана (правна)
форма, но и во нивната политиколошка и социолошка
димензија, со посебна фокусираност на економската
политика на државата. Ваквата целност на предметот е во
функција и на другите предвидени предмети во рамки на
мастер програмата.
Во рамки на наставата се изучуваат клучните теории за
државата, правото и политиката, како и за нивното
меѓудејство; белезите и облиците на државата,
организација на државата (начела и видови државни
органи), поимот и видови на општествените норми (обичај,
морал и право), со посебен акцент на правните норми и
правниот поредок; моќ, власт и авторитет; политички
партии и политички идеологии; интересовни групи и групи
за притисок ( политичко и правно лобирање); правна и
политичка култура, и нивна типологија; политички процес,
креирање политики и нормативна/законодавна дејност (на
национално, регионално/ЕУ и меѓународно ниво).
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии,
со интерактивни методи
кои вклучуваат самостојни задачи на студентите,
презентации и друго.
15 недели
5 ЕКТС x 30 часа = 150 часови
12 недели + 3 недели консултации
15+15+120=150 часови
15.1
Предавања-теоретска настава
15 часови
15.2
Вежби, семинари, тимска 15 часови
работа, анализа наслучаи од
практика

Други форми на активности
16.

16.1
16.2

Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

30 часови
45 часови
45
часови

17.

18

19.
20.
21

Начин на оценување
17.1. Тестови
60 бодови
17.2. Семинарска
работа/проект
30 бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
под 61 бодови
5(пет) (F)
( поени / оцена)
61-68бодови
6(шест)(E)
69-76 бодови
7(седум)(D)
77-84 бодови
8(осум) (C)
85-92 бодови
9(девет)(B)
93-100 бодови
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Присуство на настава, вежби и положени колоквиуми
завршен испит
Јазик на кој се изведува Македонски јазик
наставата
Метод на следење на квалитетот Механизми на интерна евалуација
на наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература:
1. ДимитарБајалџиев, Воведвоправото, 2009 (селектирани страници);
2. ЕндрјуХејвуд, Политика, Академскипечат, Скопје, 2009 (селектиранистраници);

22.

22.2.

Дополнителна литература:
Побарањенастудентите,
упатувањенадругареферентналитературазапопродлабоченозапознавање
и
изучувањенанекојаодтематскитеединици, предсе, на:
1. ЏонРоулс, Теоријанаправедноста, Слово, Скопје, 2002;
2. ТимБејл, Европскаполитика – компаративенвовед, Академскипечат, Скопје, 2009 3.
НиколоМакијавели, Владетелот, Силсонс, Скопје, 2004;
4. ЏонГалбрајт, Анатомијанамоќта, Култура, Скопје, 1995;

