
ИНФОРМАТОР ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 31

ВТОР ЦИКЛУС НА АКАДЕМСКИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ НА 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

Назив на студиската програма: ЕКОНОМИЈА НА ЕВРОПСКА УНИЈА

Студиска програма

I семестар Кредити

 Напредната економија 7,5
 Глобална економија 7,5
 Економија на ЕУ 7,5
 Правото и регулативата на ЕУ 7,5

                                                    Вкупно 30

II семестар Кредити

Изборни

Социјална политика и пазар на труд во ЕУ 4
Меѓународни организации и интеграции 4
Фискален систем и фискална политика на ЕУ 4
Европски монетарен систем и монетарна унија 4
Заедничка аграрна европска политика 4
Политика на ЕУ
Магистерски труд 18

                                                               Вкупно 30

Вториот циклус студии на програмата Економија на Европската унија 
се организирани во два семестра, во кои се организира настава и се пријавува 
и се изработува магистерскиот труд. Студиите се состојат од 7 предмети за кои 
се организирани предавања, континуирана оценка и испитување на студентите. 
Бројот на часовите за редовна настава и менторска настава се определува според 
бројот на пријавените студенти.

Понатамошни студии

Студентите можат да се запишат на третиот циклус на студии (докторски 
студии) кои се организираат од страна на Економскиот факултет во Штип или на 
меѓународни универзитети во странство. 

Квалификација која се стекнува: магистер на економски науки во областа 

на економија на Европската унија



ИНФОРМАТОР ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП32

Назив на студиската програма: МБА-МЕНАЏМЕНТ

Наставна програма (Модул 4+1)

Студиска програма

I семестар Кредити

Напредната економија 7,5
Финансиски менаџмент 7,5
Менаџмент и лидерство 7,5
Организациско однесување 7,5

Вкупно 30

II семестар Кредити

Изборен предмет

Менаџмент на човечки ресурси 3
Стратегиски менаџмент 3
Менаџмент на мал бизнис   3
Менаџмент на информациони системи 3
Пари и банкарство 3
Стратегиски маркетинг 3
Магистерски труд 18

                                                                              Вкупно 30

Вториот циклус на студии (постдипломски студии) на програмата МБА 

менаџмент се организирани во два семестра, во кои се организира настава и се 
пријавува и се изработува магистерскиот труд. Студиите се состојат од 8 предмети 
за кои се организирани предавања, континуирана оценка и испитување на 
студентите.

Понатамошни студии

Студентите можат да се запишат на третиот циклус на студии (докторски 
студии) кои се организираат од страна на Економскиот факултет во Штип или на 
меѓународните универзитети во странство. 

Квалификација која се стекнува: магистер на економски науки од МБА-

менаџмент



ИНФОРМАТОР ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП 33

Назив на студиската програма: МБА-МЕНАЏМЕНТ

Наставна програма (Модул 3+2) 

Студиска програма

I семестар Кредити

Напредната економија 7,5
Финансиски менаџмент 7,5
Менаџмент и лидерство 7,5
Организациско однесување 7,5

Вкупно 30

II семестар Кредити

Изборен предмет

Менаџмент на човечки ресурси 7,5
Стратегиски менаџмент 7,5
Менаџмент на мал бизнис   7,5
Менаџмент на информациони системи 7,5
Пари и банкарство 7,5

                                                                             Вкупно 30

III семестар Кредити

Статистика за бизнис 7,5
Анализа на финансиски извештаи и ревизија 7,5
Изборен предмет

Претприемништво 7,5
Стратегиски маркетинг 7,5
Даноци и јавна управа                                                                  7,5

Вкупно 30

IV семестар

Изработка на проект 12
Магистерски труд 18

                                                                              Вкупно 30

Вториот циклус на студии на програмата МБА-менаџмент се организирани 
во четири семестри, во кои се организира настава и се пријавува и се изработува 
магистерскиот труд. Студиите се состојат од 13 предмети (од кои 6 задолжителни 
и 7 изборни) и за кои се организирани предавања, континуирана оценка и 
испитување на студентите, како и изработка на 1 проектен труд. Бројот на 
часовите за редовна настава и менторска настава се определува според бројот на 
пријавените студенти.

Квалификација која се стекнува: магистер на економски науки од МБА-

менаџмент



ИНФОРМАТОР ЗА ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ - ШТИП34

Назив на студиската програма: ЗДРАВСТВЕН МЕНАЏМЕНТ

    Студиска   програма

I семестар Кредити

Mикроекономски принципи 7,5
Eкономика во здравството 7,5
Финансиски менаџмент 7,5
Здравствена статистика и здравствени 
информациски системи

7,5

                                              Вкупно 30

II семестар Кредити

Современи здравствени системи 4
Стратегии на здравствен менаџмент 4
Здравствен менаџмент 4
Менаџмент на човечки ресурси во 
здравствени институции

4

Медицинско право и етика 4
Магистерски труд 18

                                           Вкупно 30

Вториот циклус на студии на програмата Здравствен менаџмент се 
организирани во траење од два семестра. Наставата, односно предавањата, 
вежбите, семинарските работи и изработката на магистерски труд се изведуваат 
во два семестра. Во вториот семестар се предвидени четири изборни предмети, од 
кои студентот треба да избере најмалку два од наставната програма. Наставните 
активности ќе се одвиваат според предвидената програма, одделно за секој 
наставен предмет.

Наставната програма ќе се изведува во вид на предавања, семинари и 
практични вежби по соодветните предмети, активно учество на студентите во 
научната и стручната работа, како и перманентни консултации со наставничкиот 
кадар. Испитите се полагаат писмено пред предметниот наставник.  Магистерскиот 
труд се брани пред комисија од 3 члена.

Квалификација која се стекнува: магистер по здравствен менаџмент


