16. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за
задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од
првиот, вториот и третиот циклус на студии (“Службен весник на Република
Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011)
Предметните програми согласно членот 4 од Правилникот за задолжителните компоненти
кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот циклус на студии се
претставени во прилог бр.3 во продолжение на елаборатот.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Основи на економија
Код
4ЕК100117
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет “Делчев” Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
Академска година / семестар
Прва/ Прв
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. д-р Дарко Лазаров
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот на студентите им овозможува да навлезат во фундаменталните концепти,
принципи и теориии на економската наука. Всушност, економската наука како општествена
научна диспилина го изучува ефикасното алоцирање на ресурсите преку основните
пазарните механизми. обработува темите од микроекономија и макроекономија. Во рамите
на микроекономија студентите ќе ги изучуваат основните пазарни механизми и улогата на
пазарот во алокација на ресурсите во економијата. Инструментите на понуда, побарувачка, и
пазарна рамнотежа се базичните концепти преку кои студентите ќе го изучуваат начинот на
кој потрошувачите и производителите се обидуваат да ги остварат своите цели т.е како се
постигнува пазарна ефикасност. Исто така, во делот од микроекономија студентите ќе се
запознаат и стекнат со основни знаења за одделните пазарни структури (форми на потполна
и непотполна конкуренција), пазарите на фактори на производство и државната регулација и
потребата на државата за интервенција на одделни пазари.
Делот од предметната програма што се однесува на макроекономија ќе им овозможи на
студентите да одговорат на прашања од типот: што ги определува стапките на раст на
економиите? Кои се односвни инструменти на финансиисте и како финансиската
интермедијација влијае во економијата? Што ја детерминира стапката на инфлација и колку
владата се грижи да ја одржи ценовната стабилност? итн. Зошто се случуваат економските
кризи и како монетарната и фискалната политика влијаат во насока на одржување на
макроекономска стаблиност. Кои се причините за невработеноста и како креаторите на
економските политики се справуваат со овој проблем.
Наставната единица придонесува пред сé кон развојот на следните општи и специфични
компетентности: владеење со содржината и методологија на предметната област; користење
на стекнатото знаење во решавање на конкретни практични проблеми.
Содржина на предметната програма: Интерпретација на десетте принципи на економијата
како вовед во основните економски принцпи (како луѓето донесуваат одлуки, како луѓето

12.

заемно дејствуваат и како функционира економијата во целина); Како функционираат
пазарите: пазарни сили на побарувачка, понуда и пазарна ефикасност во услови на
конкуренција; Еластичност и нејзина парктична примена (еластичност на побарувачка,
еластичност на понудат и примена на побарувачката, понудата и еластичноста; Пазари и
благосостојба (потрошувачи и потрошувачки вишок, производители и вишокот на
производителот, и пазарна ефикасност); Теорија на фирма и индустриска организација
(производство и специфичности на производството, трошоци на краток и долг рок);
Претпријатијата во услови на потполна и непотполна конкуренција (монопол, олигопол и
монополистичка конкуренција); Пазари на фактори на производство и државна регулација
(потребата на државата да интервенира на одделни пазари).
Мерење на БДП (Компоненти на БДП, реален наспроти номинален БДП); Економски
флуктуации на краток рок (агрегатна понуда и побарувачка, влијание на монетарната и
фискалната политика на краток рок); Основни интрументи на финансиите (финансиска
интермедијација и улогата на финансиите во економијата); Понудата на пари и инфлација
(класични теории на инфлацијата, инфлациони трошоци).
Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во

соработка, методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии,
проектни активности, сопствено ангажирање на студентите со читање на литература.
13.
14.
15.

16.

17.

Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

30 часа

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.

20.
21.

Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Грегори Менкју

Принцпи на економија

2.

Дарко Лазаров

Економија –
авторизирано предавање

22.

Издавач
Thomson South –
Western, превод
Универзитет
“Гоце Делчев” Штип

Година
2004
2016

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Автор

Наслов

Издавач

Stiglitz J., Walsh C.

Economics, Third Edition

Таки Фити

Економија

Norton &
Company, New
York
Економски
фалултет, Скопје

Година
2002

2014

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Основи на финансии
Код
4ЕК110117
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
Академска година / семестар
Прва / Прв
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. д-р Марија Гогова Самоников
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметната дисциплина нуди одговори на прашања кои се поврзани со проблемите на
парите, за нивното креирање, за тековите, за поништувањето, за бројни и сложени
дејствувања во стопанството, за тековите на доходот воопшто, а пред се за неговата
распределба, прераспределба, формите, инструментите и субјектите за неговото трошење.
Прашања за детерминантите кои влијаат на одржување на вредноста на парите, одржување
на оптималната големина на паричната маса со цел непречено и нормално одвивање на
процесот на репродукција. Целта е да се проучат сите аспекти на финансиите кои
произлегуваат од работата со парите, од корпоративниот сектор, јавните финансии,
монетарните и меѓународните финансии.
Содржина на предметната програма:
- Поим и дефинирање на финансиите

Еволутивен развој на финансиите како наука
Поим, функции и развој на парите
Финансиски ситеми и начела на нивно работење
Финансиски институции
Финансиски инструменти
Парите и монетарната политика
Финансиите во банкарскиот сектор
Деловни финансии
Јавни финансии
Методи на учење: усно и писмено излагање

-

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

21.
22.

22.1.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

20.

30 часа

Задолжителна литература

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Ред.
број
1.

Автор
Ристо Фотов

2.

Zvi Bodie, Robert
C. Merton
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор
Стивен А. Рос,
Рандолф В.
Вестерфилд,
Џефри Ф. Џаф

Наслов
Основи на финансии,
второ дополнето и
изменето издание

Finance (Preliminary
Edition)
Наслов
Корпоративни
финансии

Издавач
Економски
факултет,
Универзитет
„Гоце Делчев“
Штип
Prentice Hall

Издавач
McGraw-Hill
(Превод од
Влада на
Република
Македонија)

Година
2013

1997

Година
2005

Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Математика за бизнис
2.
Код
2FI111712
3.
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
4.
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
-носител на предметната програма – катедра за
математика и статистика при Факултетот за
информатика5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус на студии
6.
Академска година / семестар
Прва/прв
7. Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Зоран Трифунов
9.
Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Познавање и разбирање на основните математички концепти и теории и
примена,познавање на ИКТ во математиката,флексибилна употреба на знаење во
економската практика
11. Содржина на предметот:
Елементи од теорија на множества, релации,фактор множества, подредување,
подредени множества; Пресликувања;Конечни и бесконечни множества,
кардинални броеви; Бројни множества, Поим за реален број, апсолутна вредност на
реален број, приближна вредност,апсолутна и релативна грешка; Низи од реални
броеви – поим, гранична вредност на низа,аритметичка и геометриска прогресија,
Бројот е. Примена во економија. Броен ред, критериуми за конвергенција,
аритметички и геометриски ред, Реална функција; График на реална
функција;Елементарни функции; Емпириски дефинирани функции (метод на
најмали квадрати) Примена во економијата; Непрекинатост,гранична вредност на
функција.Извод на функција.(Геометриско),економско толкување на извод.
Примена на диференцијалното сметање - испитување на тек и цртање на график.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Примена во економијата; Поим за функција со повеќе променливи. Парцијални
изводи. Екстреми. Примена во економските науки, Математичка анализа на
економски функции-понуда, побарувачка, еластичност, трошоци, добивка...
Неопределен интеграл. Определен интеграл. Примена на определен интеграл во
економијата (маргинални функции...)
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
15.2.
Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
Други форми на
16.1.
Проектни задачи
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
16.2.
Самостојни задачи
45 часа
(15 недели х 3 часа = 45 часа).
16.3.
Домашно учење – задачи
45 часа
(15 недели х 3 часа = 45 часа).
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2.
17.3.

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот
на наставата

22.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена индивидуална работа и редовност
на предавања и вежби.
Македонски јазик, Англиски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Број
1.
22.1.

Автор
Татјана Атанасова –
Пачемска

2
3.

Малчевски Ристо

Наслов

Издавач

Математика
Математика на
модерен инженеринг
Математика за
бизнис

Година
2009

Влада на
РМ
ФОН –
Скопје

2011
2005

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
Број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Економскоматематички модели

Влада на
РМ

Година
2011

2.
3.
Прилог
бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Организациско однесување
4ЕК134217
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв циклус
Прва/ прв

Број на ЕКТС
кредити
Проф. Д-р Трајко Мицески
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на овој предмет е да им помогне на студентите да го разберат однесувањето на
луѓето во денешните комплексни организации. Главните прашања што се опфатени во
наставната програма по овој предмет се: човекот како поединец, мотивацијата, групите и
однесувањето на групите, теориите за лидерство, авторитет, моќ, политика, култура и
промени во организацијата.
Содржина на предметната програма:
Вовед во организациското однесување; Организациско однесување во глобален контекст,
Однесувањето на поединецот; Организациското однесување и организацијата; Групи во
организацијата; Мотивација; Лидерство, Моќ, Поединецот и организацијата; Лидерство;
Природата на организациското однесување
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.
17.

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена индивидуална работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Љубомир Дракулевски

Лидерство-основа за
ефективен стратегиски
менаџмент

Издавач
Економски
факултет,
Скопје

Година
1999

2.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.
2.

Автор

Наслов

Kinicki, Angelo, Robert
Kreitner
Roobbins, Stephen P.

Organizational Behavior,
key conncepts, skills &
best practices
Bitni elementi
organizacsikog ponasanja

3.
Прилог бр.3
1.
2.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
предмет
Код

Менаџмент на мал бизнис
4ЕК135117

Издавач

Година

McGraw-Hill, 2006
Irwin,
Hightstown
MATE, Zagreb 1995

3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година / семестар Прва / прв
7.
Број на ЕКТС кредити 6
Наставник
Доц. д-р Тамара Јованов Марјанова
Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е да им помогне на студентите во разбирањето на
значењето и суштината, функционирањето и организацијата на малите (микро, мали и средни)
претпријатија во економијата. Малите претпријатија се сметаат за носители на економскиот
развој и во развиените и во економиите во развој. Затоа, е значајно судентите да стекнат посебно
знаење за: разликите меѓу малите и големите претпријатија, приодите кои го разработуваат
започнувањето со мало претпријатие, примена на планирањето во малите претпријатија,
основните форми на организација на малите претпријатија, маркетиншките активности на
малите претпријатија, успесите и неуспесите на малиот бизнис, општествената одговорност и
етиката, како и малите претпријатија и претприемништвото.

11.

Содржина на предметната програма:
Запознавање и вовед во малиот бизнис;
Малиот бизнис и економијата;
Започнување со мало претпријатие;
Планирање во мало претпријатие;
Организација на мало претпријатие;
Маркетинг на мало претпријатије;
Успеси и неуспеси на малиот бизнис;
Општествена одговорност ,етика и малите претпријатија;
Претприемништво и малите претпријатија.

12.
13.
14.
15.

Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време 30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

16.

Други форми на
активности

30 часа

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

16.3.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

45 часа

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Шуклев Бобек

Менаџмент на мал
бизнис, трето издание

2003

2.

Justin G.
Longenecker
et.al.

Small Business
Management 17th
Edition

Економски
факултет,
УКИМ, Скопје
CENGAGE
Learning, USA

22.1.

2014

3.
22.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Thomas W.
Zimmerer,
Norman M.
Scarborough

Essentials of
entrepreneurship and
small business
management, fourth
edition

Pearson-Prentice
Hall, Inc., Upper
Saddle River,
New Jersey

2008

2.
3.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт,
катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Основи на сметководство
4EK122017
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Прв
Прва/ прв

7.

Број на ЕКТС кредити
6

Наставник
Доц. д-р Благица Колева
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е студентите да се здобијат со
основнисознанијазаконцептуалните, теоретските и практичнитеаспекти на
сметководствотовосовременототурбулентноопкружување. Гиосознаатосновнитепринципи на
сметководството, начините на креирање и презентирање на
сметководственитеинформациизапотребите на екстернотоизвестување,
модалитетитевопрезентирање на сметководственитеинформациизапотребите на менаџментот
со кратокосврт на анализата на финансискитеизвештаи. Се запознаат со
базичнитефинансискиизвештаи, односнобилансот на состојбата, биласнот на успехот и
извештајитезапаричнитетекови и информациитекоисекојоднивгинуди на
потенцијалнитечитатели на извештаите;
Содржина на предметната програма:
Сметководство на менаџментот;
Сметководството како форма на комуницирање;
Финансиски извештаи и годишен извештај;
Изготвување на сметководствени информации;
Сметководствен приод на приходите и расходите;
Сметководство на средствата, обврските и капиталот;
Сметководство на готовина и побарувања;
Сметководство на залихи;
Сметководство на постојани средства;
Сметководството и Е-бизнисот;
Сметководството и области блиски до сметководството;
Сметководството како информациски систем;
Анализа, контрола и годишен извештај;
Сметководство на обврските и капиталот на сопствениците;
Методи на учење: Методнаусно и писменоизлагање
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска
30 часа
активности
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа).

16. Други форми на активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30
часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30
часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45
часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45
часа).

45 часа

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

20 бодови
до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и
вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Русевски Трајко, Блажо
Недев, Зорица Божиновска
22.1.
Лазаревска, Љубиша Јаневски,
22.
Зоран Миновски
2.
РусевскиТрајко, БлажоНедев,
ЗорицаБожиновскаЛазаревска,
ЉубишаЈаневски,
ЗоранМиновски
Дополнителна литература
22.2. Ред. Автор
број

Наслов

Издавач

Основи на
сметководствотои
Збирка задачи

Економски факултет,
Скопје

Вовед во
сметководството

Економски факултет,
Скопје

Наслов

Издавач

1.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Needles, Powers, Mills,
Anderson

Principles of
Accounting, seventh
edition

Houghton Mifflin
Company College
Division, Boston,

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Бизнис право
Код
4PF111517
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип, Економски факултет –
програма (единица, односно
Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
Академска година / семестар
Прва / прв
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. д-р Борка Тушевска
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставниот курикулум по предметот бизнис право има за цел да ги запознае
студентите со основните постулати на бизнис правото и добрите бизнис практики
вклучувајќи повеќе сегменти од бизнис правната рамка и нејзините практични импликации
во деловното опкружување. Целта на курикулумот е студентите да се стекнат со
продлабочени знаење од областа на деловното право, како надградба на економските
законитости на полето на бизнисот. Фокусот на програмата по бизнис право е проучување на
статусните прашања на трговското право, трговските договори, заштитата на
конкуренцијата, правата од индустриска сопственост во релација со бизнис правото, стечај,
итн.
Програмата е структуирана по концепт и содржина за потребите на профилот
економист. После завршувањето на курикулумот по бизнис право, студентите треба да
стекнат продлабочени знаење од повеќе аспекти на бизнис правото, и истото знаење да го
стават во функција на економските законитости и политики.
Содржина на предметната програма:
СТАТУСНО ПРАВНИ ПРАШАЊА НА БИЗНИС ПРАВОТО
-Основање на трговски друштва и нивната корпоративна одговорност во општеството
-Европските принципи на основање на трговските субјекти во ЕУ (еднаков третман на
компаниите, начелото на не-дискриминација, слобода на основање во заедничкиот европски
пазар)
-Управување со трговски друштва
-Застапување на трговските субјекти
Корпоративна моќ и менаџмент
-застапник по закон
-застапник по полномошно
-застапник по вработување
-прокурист
-трговски патник
-трговски полномошник
-Статусни промени и поврзани трговски субјекти
-Зделки со заинтересирана страна

-Меѓународни и регионални бизнис организации
-бизнис етика
ТРГОВСКИ ДОГОВОРИ
Поим-трговски договори, карактеристиките и спецификите на трговските договори. Поим,
начинот на склучување, формата и правата и обврските на договорните страни
Договор за продажба
-Поим и видови на договори за продажба
-Права и обврски на продавачот и купувачот по основ на договорот за продажа
-Концептот на ризик и пренесување на сопственоста од продавачот на купувачот
-трошоците кај договорот за продажба,
-утврдувањето на квалитетот и кванититетот и одговорноста на продавачот во поглед на
количеството и квалитетот на стоката.
-Правилата за паѓање во задоцнување на страните при исполнување на договорот за
продажба на стока
-Концептот на ослободување од одговорност за неизвршување на договрните обврски
-Материјални и правни недостатоци кај договорот за продажа
-Начини на престаување на договорот за продажба
Договор за трговско застапување
- Поим на договорот за трговско застапување
- правната природа на договорот за трговско застапување
-основните карактеристики
-права и обврски на застапуваното лице и застапникот,
-клаузулата del credere,
-разграничување на застапувањето со посредувањето и комисионерството
-престанок на договорот за трговско застапување договорот за посредување
Договор за комисион
-Поим и основни карактеристки на договорот за комисион
-Концептот на настапување на комисионерот спрема третите лица во деловниот промет на
стоки и услуги
- Права и обврски на коминтентот
- Права и обврски на комисионерот
-Влијанието на стачајот врз правната судбина на договорот за комисион
-Начини на престанување на договорот за комисион
Договор за превоз
ИНКОТЕРМС Правила на Меѓународна Стопанска комора
Договор за осигурување
-Поим и видови на осигурување
-Осигурување на стока во домашниот и меѓународен транспорт
-Правата и обврските на осигуреникот и осигурувачот
-Влијанието на стечајот и стечајната постапка врз договорот за осигурување
-Одговорност на договорните страни за повредана обврските од договорот за осигурување
Договор за франшиза
-Франшизингот како трговска дејност и неговото влијание врз економијата
-Поим и видови на франшизи како правен основ за пренос на права од индустриска
сопстевност
-Правни извори на договорот за франшизинг
-Права и обврски на франшизорот и франшизатот
-Обврските на франшизатот по основ на пренесена франшиза
-Обврските на франшизорот по осно на пренесена франшиза
-Разграничување на франшизата од другите договори (лиценца, know how, трансфер на
технологија итн)

-Влијанието на стечајот врз правата и обврските на франшизатот и франшизорот
-Договор за факторинг
-Поим на договорот за факторинг
-Основните карактеристики на договорите за факторинг
-Економската улога на факторингот како трговска дејност
-Видови договори за факторинг и негово разграничување во одност на други договорни
институти (форфертинг, цесија, преземање на долг)
- Обврски и права на давачот на факторингот
-Обврски и правата на примачот на факторингот
-Правната судбина на договорот за факторинг со отворањето на стечајната постапка на една
од догоорните страни
-договор за лиценца
-Поим и видови на лиценца
-Правната природа на договорот за лиценца
-Основни карактеристики на договорот за лиценца
-Правата на примачот на лиценца
-Праата на давачот на лиценца
- Разграничувањето на лиценцата од другите договори што се правен основ за пренос на
права од индустриска сопственост
-Влијанието на стечајот и стечајната постапка врз договорот за лиценца
-договор за лизинг
-Правната природа на договорот за лизинг
-Основни карактеристики на договорот за лизинг
-Видови лизинг
- оперативен лизинг
- финансиски лизинг
-Перспективите и тенденции на лизингот како финансиски инструмент во стопанството на
Република Македонија и во Европа
-Разграничување на лизингот од договорот за закуп и договорот за задржување на правото на
сопственост
-Обврски на примачот на лизинг
-Обврски на давачот на лизинг
-Начини на престанок на договорот за лизинг
-Правните последици на договорот за лизинг после отворањето на стечајнат постапка
договор за шпедиција
-Шпедицијата како трговска дејност
-Поим на договорот за шпедиција
-Улогата на шпедитерот во економијата
-Обврските на шпедитерот спрема налогодавачот
-Делокругот на работните задачи на шпедитерот
- царински формалности
- контрола на квалитетот и квантитеот на стоката
- складирање на стоката
- огранизирање на транспорт
-пакување на стоката
-Правната одговорност на шпедитерот што настапил како превозник
-Посебни видови на шпедиција
-Начини на престанување на договорот за шпедиција
Договор за асигнација
-Поим на асигнација
-Основни карактеристики

-Правната природа на асигнацијата како сложено правно дело
-Права и обврски на договорните страни
-Одговорноста за неисполнување на обврските од договорот за асигнација
Начини на престанување на договорот за асгинација
Акредитиви
-Поим, улога и значење на акредитивот како средство за плаќање во меѓународниот промет
-Форма и основни карактеристики на договорот за акредитив
-Видови акредитиви (отповиклив и неотповиклив акредитив)
-Преносливост и деливост на акредитивот
Банкарска гаранција
-Поим на банкарската гаранција
-Основни карактеристики на банкарската гаранција
-Супергаранција и гаранција без приговор
-Правните последици од стечајот врз договорот за гаранција
ПРАВА ОД ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ (ПАТЕНТИ, ТРГОВСКИ МАРКИ,
ИНДУСТРИСКИ ДИЗАЈН)
-Патенти
-Трговски марки
-Know how
-Индустриски дизајн
ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
-Антитрустово право и политика
-Вертикални и хоризонтални ограничувања
-концентрација на пазарната моќ
-merger/acquisition – преземање и спојување на трговски друштва
-нечесна деловна политика
СТЕЧАЈ ВРЗ ИНСОЛВЕТНИ ТРГОВЦИ
-Поим на инсолветност
-Услови за отворање на стечајна постапка
-Начини на спроведување на стечајна постапка
-План за реорганизација
-Меѓународен стечај
-Признавање и извршување на странски и арбитражни одлуки

13.
14.
15.

Методи на учење:
Наставата се одвива преку интерактивни предавања, компаративни анализи, анализи на
случаи, работилници и пишувања на есеи. Ќе се обезбеди активно вклучување на студенти во
текот на анставата и на вежбите преку подготовка на презентации, дебати и подготвување на
практични вежби.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.

17.

Други форми на
активности

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски и англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

2.
22.

22.1.

3.

Автор
Николовски
Александар,
Плавшиќ Снежана
Дабовиќ
Анастасовска д-р
Јадранка, Коевски
д-р Горан,
Пепељугоски д-р
Валентин,
Гавриловиќ д-р
Ненад
Ен Т. Лоренс и
Џејмс Вебер;

Наслов
Трговско право
Договори на
автономната трговска
практика”,

Бизнис и општетство –
акционери, етика и
јавна политика,

Издавач

Година

УКИМ,
Економски
факултет,
Правен факултет
„Јустинијан
Први”, Скопје

2005

Датапонс (превод
на Влада на
Република
Македонија)

2009

2012

Прирачник за
корпоративно
управување во
Македонските
акционерски друштва

ИФЦ,
Меѓународна
финансиска
корпорација

2011

5.

Коевски Г., ХаџиВасилева
Марковска В.,
Нејков К.,
Семенкова З.,
Мишев И.,
Пепељуговски В.,

Конкуретско право

2009

6.

Dika Mihaijlo

Insolvencijsko pravo

ФОН
Универзитет
Praven fakultet,
Zagreb

4.

1998

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Клунцингер
Еуген,

Издавач

Основи на трговското
право
(превод од Влада на
Република
Македононија)

22.2.

Арс Ламина

Година
2012

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Менаџмент
4ЕК131217
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Прва/ Втор

Број на ЕКТС
кредити
Проф.д-р Трајко Мицески
Основи на економија
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е да им помогне на студентите во разбирањето на
современите функции и нивоа на менаџментот (планирање, организирање, координирање,
мотивирање и контрола), улогата на менаџерите, осознавање на самите себеси и идните
хоризонти на развој на менаџментот и лидерството и современте тенденции на раководење со
организациските субјекти.
Содржина на предметната програма:
Менаџмент и менаџери; Карактерот на менаџментот; Развој на мислата за менаџмент; Глобални
промени во окружувањето; Менаџмент процес
(планирање,организирање,координирање,мотивирање и контролирање);
Мотивирање, Комуницирање, Однесување, Познавање на луѓето и сл
Одлучување; Мотивацја, Комуникација, Етика и општествена одговорност, Интеракциско

12.
13.
14.
15.

16.

17.

однесување, Менаџментот на себеразвојот, Преферирање на вистиското лидерство и
препзнавање и избегнување на псевдо лидерството.
Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време 30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата

20.
21.
22
.

30 часа

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.
2.
3.

Автор

Наслов

Трајко Мицески и Елена
Веселинова

Современ менаџмент

Gareth R.Jones,
Jenifer M.George
Рики В.Грифин

Современ менаџмент
Основи на менаџмент

Издавач
Економски
факултетУГД- Штип
Превод:
Влада на РМ
Превод:

Година
2016

2008
2010

Влада на РМ
Дополнителна литература
Ред.
број
3.

Автор
Бобек Шуклев

Наслов
Менаџмент

22.2.

Прилог бр.3

2.

Трајче Мицески

Менаџмент и Лидерство

3.

John R. Schermerhorn, Jr.

Management, 9th edition

Издавач
УКИМ,
Економски
факултетСкопје
Економски
факултетУГД- Штип
John Willey &
Sons, Inc.

Година

2013

2010

2008

Предметна програма од прв циклус на студии

12.

Наслов на наставниот
Статистика за бизнис
предмет
Код
4ЕК104417
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година / семестар Прва / Втор
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Трајко Мицески
Предуслови за запишување
Нема
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот овозможува разбирање на основите на статистичката анализа. Тој има за задача
да ги оспособи студентите да ги користат основните статистички методи при решавањето на
бизнис проблемите. Со аплицирање на статистичката методологија студентите мошне
успешно ќе ги спознаваат, откриваат и експлицираат законитостите и односите помеѓу
економските појави и феномени.
Содржина на предметната програма:
Вовед; Дескриптивна анализа; Случајна променлива и распореди на веројатност;
Статистички примерок; Статистичко оценување; Тестирање на статистички хипотези;
Анализа на варијанса; Хи-квадрат тест; Проста праволиниска регресија и корелација;
Повеќекратна праволиниска регресија и корелација; Индексни бројки; Анализа на временски
серии.
Методи на учење: Методнаусно и писменоизлагање

13.
14.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)

15.

16.

17.

Форми на наставните
активности

Други форми на
активности

15.1.

Предавања- теоретска
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа).

30 часа

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30
часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30
часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45
часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45
часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски јазик, Англиски јазик
Самоевалуација

Задолжителна литература

22.

Ред.
број
1.
22.1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Пол Њуболд,
Вилијам
Л.Карлсон, Бети
Торн

Статистика за
бизнис и економија

(Преведувач од
англиски јазик Весна
Буцевска)
Магор,Скопје
(Превод на Владата
на РМ)

2010

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

Автор
Глигор
Поповски,
Василка
Попоска
Тренеска

Наслов
Статистика

Издавач

Година

Универзитетски
учебник,
Киро Дандаро, Битола

2001

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Финансиско сметководство
предмет
Код
4ЕК120117
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
Академска година / семестар Прва/ Втор
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска
Предуслови за запишување
/
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се здобијат со задоволителни познавања на општо прифатените
сметководствени принципи и концепти и нивното имплементирање; ги осознаат потребите
на потенцијалните корисници на сметководствените информации, интерни и екстерни;
научат како да го користат финансиското сметководство за ефикасно деловно одлучување;
се запознаат со структурата на основните финансиски извештаи: билансот на состојба,
билансот на успех, извештајот за готовински текови, извештајот за промена на капиталот;
ги совладаат основните техники на евиденција и книжење на економските трансакции и
настани поврзани со елементите на финансиските извештаи: средства, обврските, капитал,
приходи и расходи, утврдување и распределба на финансискиот резултат; научат како да
го применуваат националниот сметковен план.
Содржина на предметната програма:
Вовед и значење на финансиското сметководство; Акумулирање и организација на
финансиските информации со цел на изготвување на финансиските извештаи; Запознавање
со двојната евиденција и чекорите на сметководствениот процес; Запознавање со
дневникот и главната книга; Финансиски извештаи на претпријатијата; Запознавање со
контен план, Евиденција на нетековни средства и депрецијација; Евиденција на тековни
средства; Евиденција на обврски; Акционерски капитал; Евиденција на приходи и

12.
13.
14.
15.

16.

17.

расходи; Утврдување и распределба на финансиски резултат; Парични приливи и одливи;
Консолидација на финансиски извештаи
Методи на учење:
Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време 30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература

22.

Ред.
број
1.
22.1.
2.

Автор

Наслов

Хорнгрен,
Сандем, Елиот,
Филбрик
Трајко Русевски

Вовед во финансиско
сметководство-Проект
превод на Влада на РМ
Финансиско
сметководство

Издавач

Година

Prentice Hall

2006

Сојуз на
сметководители
на РМ, Скопје

2002

3.

Трајко Русевски

Збирка задачи по
сметководство

Сојуз на
сметководители
на РМ,Скопје

2003

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Albrecht Stice

Financial Accouniting concepts&applications

South-Western,
Cengage
Learning,

2011

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Теорија на фирми
Код
4ЕК102917
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Универзитет “Гоце Делчев”
програма (единица, односно
Економски Факултет – Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
Академска година / семестар
Прва / Втор
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Круме Николоски
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Предметната дисциплина ги запознава
студентите со основите на теоријата на фирми, односно со конкретната економска активност
на претпријатијата. Како се применуваат методите и техниките на економска анализа за
мерење и оценување на успешноста на функционирањето на фирмите. Користење на
различни методи и модели во процесот на донесување на одлуки на претпријатијата.
Содржина на предметната програма: Теоријата на фирми како научна дисциплина;
Претпријатието-основен субјект на пазарното работење; Основање и локација на
претпријатието; Управување со средствата на претпријатието; Плаќање на трудот;
Управување со трошоците на претпријатието; Управување со ефикасноста и ефективноста на
претпријатието; Управување со квалитетот на економијата на претпријатието; Управување
со резултатите на претпријатието; Економските аспекти на функциите на претпријатието;
Стратегија на раст и развој на претпријатието.
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

17.

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Круме Николоски

22.1.

Економика на
претпријатие

Издавач
Економски
факултет, Штип

Година
2016

2.
3.
22.

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.

Автор

Наслов

Димитар
Бојаџиоски,
Олгица Блажеска

Економика на
претпријатие, трето
издание.

Издавач

Економски
факултет - Скопје

3.

Прилог бр.3
1.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет

Индустриски односи

Година

2009

2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Код
4ЕК103717
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Универзитет “Гоце Делчев”
програма (единица, односно
Економски Факултет – Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
Академска година / семестар
Прва / Втор
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Круме Николоски
Предуслови за запишување на Основи на економија, Економика на претпријатие,
предметот
Микроекономија.
Цели на предметната програма (компетенции): Предметната дисциплина ги запознава
студентите со теоретските основи на системот на индустриските односни, односно за
начинот на неговото функционира и решавање на проблемите од економкската и социјалната
област.
Содржина на предметната програма: Индустриските односи како научна дисциплина, систем
на индустриски односи, нивоа на индустриски односи, суштината на работните односи,
принципите на идустриските односи, колективно договарање, модели на индустриски
односи, МОТ, државата во системот на индустриските односи.
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

18.

15.2.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

до 50 бода
51 х до 60 бода
61 х до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

10 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Круме Николоски

Наслов
Индустриски односи

22.1.
2.

Venkata Ratnam

Industrial relations

Издавач
Економски
факултет, УГД
Oxford

Година
2016
2007

3.
22.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор
Димитар Шопов

Наслов
Индустриски односи

Издавач
Тракија

Година
2004

2.
3.

Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Практична настава
2.
Код
4ЕК139117
3.
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
4.
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Катедра за менаџмент
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
Прва / Втор
7. Број на ЕКТС
2
кредити
8.
Наставник
Проф. Д-р Еленица Софијанова
9.
Предуслови за запишување на
Нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна
вклученост на студентите со нивна практична работа во различни стопански субјекти со
дејност од областа на студиската програма.
11. Содржина на предметната програма:
Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од
30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден.
Практичната настава се изведува во капацитетите на Економски факултет, УГД – Штип,
каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на соодветните лаборатории

во доменот на студиската програма.
Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на студиската
програма по претходно склучен договор.
Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и
истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од меторите на практичната
настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот субјект и на тој
начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа.
Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за
секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од
интерниот ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во
стопанскиот субјект во кој ја изведувал праксата.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник
за практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената пракса.
Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со:
- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите
(Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и
- Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13).
Вкупен расположив фонд на време
2 ЕКТС х 30 часа = 60 часа
Распределба на расположивото време
0+0+0+30+30 = 60 часа (0+0+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
/
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
/
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
/
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
30 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
/
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена
/
и усна)
17.3. Активност и учество
/
Kритериуми за оценување (бодови/
/
/
оценка)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Услов за потпис и за стекнување
Услов за добивање потпис и за стекнување на
2 ЕКТС
2 ЕКТС е реализација на практичната настава
предвидена во студиската програма, предаден дневник
со евиденција за секојдневните активности потпишан од
интерен ментор (од факултетот) и
екстерен ментор (од стопанството).
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, Англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата

22.

Литература
Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
22.2. број
1.

Автор

2.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Е- Бизнис
4ЕК130317
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Прв
Втора / Трет

Број на ЕКТС
кредити
Проф. Д-р Ристе Темјановски
Eкономија
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Во современата економска наука изучувањето на е-бизносот станува неопходност и
императив во современото работење. Целта на програмата е да на јасен достапен и
прифатлив начин се запознаат со потребите, моделите, примената и заштитата на
електронското работење. Тука се основните модели на електронската електронската трговија,
електронското банкарство, е-бизнис инфраструктурата и сл.
Електронски бизнис или накратко е-бизнис има за цел проширување на надлежностите на
една организациона единка во развојот на иновативните информациони и комуникациони
технологии во самата организација и надвор од неа, преку целосна интерактивност со своите
партнери и комитенти.Овој процес не треба да се разгледува само како едноставно
вклучување на современата технолошки достигнувања за да се направат овие промени во
самата организациона единка. За да може успешно да се овозможи менаџирањето на ебизнисот, неопходни се широки духовни вредности во маркетингот и продажбата, преку
развој на нови производи и услуги, производство и влезни и излезни логистички постапки.
Организациите исто така имаат потреба од управување со промените барајќи нови процеси и
технологии преку подршка на традиционалните активности како што се менаџментот со
човечки ресурси. Ваквиот пристап за е-бизниот ги вклучува ставовите и гледиштата, колку
електронските комуникации би можеле да се користат за проширување на сите аспекти во
менаџирањето на синџирот за набавки. Тој исто така ја инволвира оптимализацијата на
организациониот синџир на вредности, односно корелацијата помеѓу страната која врши
снабдувањето на една компанијата со ресурси со страната побарувач на добра и услуги.
Содржина на предметната програма:
Глобализацијата, информатичката технологија ие-бизнисот

Технолошкиот развој како генератор на општествени промени
Интернет технологијата и предизвиците нае-бизнисот
Концепт на е-бизнис
Основни прашања за е-бизнис
Дефинирање на е-бизнис
Модел на е - бизнис тркало (е-business wheel)
Е-бизнис погодности
Класификација на електронското работење
Развој на електронското работење
Поим и дефиниција на е-трговија
Компоненти на е-пазарот
Учесници, стоки и услуги
Процеси -интеракцијата меѓу учесниците на пазарот
Модели на бизнис односи во е-трговските трансакции
Концепт на е-трговија
Услуги и перспективи на веб сајтовите за е-трговија
Видови услуги
E-банкарство

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Кредитни и дебитни картички (смарт картички)
Електронски чекови
Електронски и дигитални пари
Електронски мрежи и интербанкарски плаќања
Netting системи
RTGS систем
Fedwire
TARGET
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
Безбедност на електронските финансиски трансакции
Стандарди и протоколи за безбедност во трансакциите
Е-бизнис во Република Македонија
Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

Начин на оценување

30 часа

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

10 бодови

17.3.
18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот
на наставата

22.

20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и
вежби.
Македонски јазик, Англиски јазик
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред. број
1.
22.1.

2.

Автор
Ристе
Темјановски
Кенет Л.
Лаудон, Карол
Герсио Травер

Наслов

Издавач

Година

Е-Бизнис

УГД

2012

Е-трговија

Арс Ламина

2010

3.
Дополнителна литература
Ред. број

22.2.

Автор

1.

Урош Тамара

2.

Бјелич Предраг

Наслов
Електронско
пословање
Електронско
трговање

Издавач
Београдска
пословна школа
Институт за
меѓународну
политику и
привреду

3.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.

Наслов на наставниот
предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет

Предметна програма од прв циклус на студии
Маркетинг
4ЕК130117
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Прв

Година
2005
2000

6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

циклус)
Академска година / семестар
Втора / трет
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. д-р Тамара Јованов Марјанова
Предуслови за запишување на Нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е да се осознае и разбере современата маркетинг
концепција во работењето на претпријатијата и организациите, која е водечка филизофија при
креирање на деловната стратегија како насока на движење. Со наставната содржина ќе се
стекнат знаења за тоа како маркетингот помага во градење на конкурентска предност во услови
на пазарна економија преку максимизирање на задоволството на потрошувачите, а притоа,
овозможувајќи и оптимизација на производството и го максимизирање на профитот преку
дејствување во различни пазарни структури. Во таа смисла е и потребата да се добијат
пошироки знаења од маркетингот, бидејќи денес, а и во иднина, во центарот на интересот на
секое претпријатијатие треба да биде потрошувачот и неговите потреби и желби кои треба да се
изтражат, со цел истите да бидат задоволени. Тоа може да се постигне преку креирање на
производи кои се барани на пазарот, соодветно ниво на цени по кои се нудат, лесната
достапност преку расположливите канали на дистрибуција и двонасочна комуникација со
потрошувачите преку промотивните активности кои имаат за цел нивно информирање и
убедување. Поради сето ова треба да се оддаде посебно внимание на маркетинг окружувањето,
истражувањето на пазарот, изучување на видовите на потрошувачи и потрошувачко
однесување, на елементите од маркетинг миксот - производот / услугата, цената,
дистрибуцијата и промоцијата како и на прашањата поврзани со стратегијата и управувањето со
маркетинг активностите.
Содржина на предметната програма:
Дефинирање и вовед во маркетинг концептот и маркетинг процесот;
Маркетинг окружување;
Маркетинг во турбулентно окружување;
Разбирање на пазарот и потрошувачите;
Потрошувачки наспроти бизнис пазари;
Маркетинг истражување;
Основни маркетинг стратегии;
Маркетинг микс и комбинирање на инструментите;
Стратегии на производи ибрендирање;
Развој на нов производ и животен циклус;
Ставање на цена на производи;
Маркетинг дистрибуција и on-line маркетинг;
Малоптодажба и големопродажба;
Промотивен микс;
Маркетинг планирање;
Примена на маркетинг концепцијата во работењето на претпријатијата преку осознавање на
основите на управувањето и раководењето со маркетинг активностите;
Глобален пазар;
Маркетинг етика и општествена одговорност.
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.

17.

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

70 бодови
10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Kotler P. and
Armstrong G.

Principles of marketing,
12thedition

2008

2.

Grewal D. and
Levy M.

Marketing

Pearson Education, Inc.
New Jersey
(Превод од Владата на
РМ)
McGraw-Hill Irwin,
New Jork

Издавач

Година

22.1.
22.

2008

3.
Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Јаковски,
Бошко и
Јовановска,
Снежана Р .

Маркетинг, седмо издание,

Универзитетски
учебник, Економски
факултет, УКИМ,
Скопје

2004

2.

Јованов
Марјанова
Тамара

Маркетинг: Истражување ,
стратегија и планирање

Универзитетско
учебно помагало,
Економски факултет,
УГД, Штип

2014

3.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар

Производствен менаџмент
4ЕК135917
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Прв
Втора / трет 7.

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Тамара Јованов Марјанова
Нема

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Материјата од овој предмет треба да им помогне на студентите да го осознаат управувањето со
процесот на производство и со производот како дел од пазарните активности. Производот е еден
од четирите основни елементи кои за препријатието имаат најголемо значење во неговото
работење. Преку пласманот на производот на пазарот претпријатието ја остварува својата
зацртана деловна програма. Целта е студентите да се запознаат со тоа што е производ, видовите
на производи, класификација, асортиман, пазарните особини на производот, животниот циклус,
планирањето, развојот и пласманот на новиот или иновираниот производ на пазарот,
позиционирањето на производот на пазарот. Исто така, клучно е и стекнувањето на знаење за
процесот на производство, организација на производството, импутите во производтсвото,
начините за постигнување на производна ефикасност и ефективност.
Содржина на предметната програма:
Дефинирање и воведни елементи;
Процес на организација на производство;
Управување со трошоците во производството;
Улогата на добавувачите и дистрибутерите во производниот процес;
Видови производи и нивна класификација;
Асортиман на производите;
Пазарни особини на производот;
Животен циклус на производот;
Планирање, развој и лансирање на нови производи на пазарот.
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање

13.
14.
15.

16.

17.

Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време 30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните 15.1.
Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

21.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

20.

30 часа

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература

22.

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Синиша
Спасов

Производствен менаџмент

1998

2.

Димитар
Граматико
в

Управување со
производот

Универзитетски
учебник,
Економски
факултет,
УКИМ Скопје
Економски
факултет,
УКИМ Скопје

22.1.

2004

3.

Lehmann,
D. R.

Product Management,
Fourth Edition

McGraw Hill
Higher
Education

2004

Дополнителна литература

22.2.

Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Роман
Образ
Gorchels L.

Политика производа

Информатор,
Загреб
McGraw-Hill

1975

2.

The Product Managers
Handbook, Third Edition

2005

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Надворешна трговија
Код
4ЕК103217
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет, Универзитет “Гоце Делчев” Штип
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година / семестар
Втора / Трет
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. д-р Емилија Митева-Кацарски
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа предметна програма е да им
овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на надворешната
трговија и со специфични вештини за примена на ова знаење во практиката. Посебен акцент
при проучување на оваа предметна дисциплина е поставен на конципирањето на надворешно
трговскиот систем на РМ, како и на анализа на структурата на надворешнотрговската
размена на РМ.
Содржина на предметната програма:
I Економската мисла и меѓународната размена.
II Видови економски трансакции во надворешно трговската размена.
III Меѓународна трговска регулатива.
IV Светска трговска организација.
V Мултилатерални преференцијални трговски договори.
VI Квалитативни инструменти на надворешнотрговски систем.
VII Квантитативни мерки и инструменти на надворешнотрговски систем.
VIII Девизен систем.
IX Надворешнотрговски систем на РМ.
X Слободни економски зони.
XI Карактеристики на надворешно трговската размена на РМ.
XII Биланс на плаќање на РМ.

12.

Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување

13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

16.

17.

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

30 часа

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.

22.1.

2.

3.

Автор
Ирена Кикеркова
Ричард Е. Кејвс,
Џефри А.
Франкел, Роналд
Тус Џоунс

Наслов

Издавач

Година

Надворешна трговија

Економски
факултет, Скопје
Превод на Влада
на РМ

2008

Светска трговија и
плаќања: вовед

2010

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.
2.

Автор
Емилија Митева
– Кацарски
Емилија Митева –
Кацарски

Наслов
Нецарински
протекционизам
(скрипта)
Нецарински
протекционизам
(практикум)

Издавач

Година

Економски
факултет, Штип

2014

Економски
факултет, Штип

2014

3.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на
Интегрирани маркетинг комуникации
наставниот предмет
2. Код
4ЕК1370917
3. Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
4. Организатор на
Економски факултет
студиската програма
(единица, односно
институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор,
Прв
трет циклус)
6. Академска година /
Втора / Трет
7.
Број на ЕКТС кредити
6
семестар
8. Наставник
Доц. д-р Тамара Јованов Марјанова
9. Предуслови за
/
запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на наставата по предметот е студентите да се запознаат со значењето, користењето,
примената на интегрираните маркетинѓки комуникации, познати уште како промоција - еден
од основните елементи на маркетинг миксот.
1.

Во рамките на предметот, преку креативни предавања и практични вежби,
поподробно се запознаваат со основните поими на маркетинг комуникацијата. Овој
предмет во својата структуираност опфаќа повеќе тематски целини, тргнувајќи од
поимот, видовите и значењето; понатаму, историски преглед на развитокот на оваа
деловна активност.
Во рамките на предметот се изучуваат основните категории: интегрирани
комуникации, промотивен микс, процес на маркетинг комуникација; вербална и
невербална комуникација.
Исто така, се изучуваат видовите маркетинг комуникација и видови медиуми кои се
на располагање.
Како облик на клиничка едукација студентите имаат и можност активно да се вклучат и да

креираат промотивни пораки во рамки на УГД ТВ.
11. Содржина на предметната програма:
Во современата економска наука изучувањето на интегрираните маркетинг комуникации и
јавното говорење станува неопходност и императив во современото работење. Целта на
програмата е да на јасен достапен и прифатлив начин се запознаат сопотребите и примената
на овој елемент од маркетинг миксот преку изучување на:
Поим и значење на процесот на маркетинг комуницирање,
настанување на маркетиншкото комуницирање,
различните облици на промотивни активности,
одделните специфики на економската пропаганда,
лична продажба,
продажна промоција
публицитет,
односи со јавноста,
видови на медиуми,
анализа и планирање на медиуми,
вербална и невербална комуникација.
12. Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување
13. Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
14. Распределба на расположивото време 30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
15. Форми на наставните 15.1.
Предавања- теоретска
30 часа
активности
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа).
15.2.
Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30
часа).
16. Други форми на
16.1.
Проектни задачи
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30
часа).
16.2.
Самостојни задачи
45 часа
(15 недели х 3 часа = 45
часа).
16.3.
Домашно учење – задачи
45 часа
(15 недели х 3 часа = 45
часа).
17. Начин на оценување
17.1.
Тестови
бодови
17.2.
17.3.

Индивидуална работа/ проект
(презентација: писмена и усна)
Активност и учество

18. Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

до 50 бода
51 х до 60 бода
61 х до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода

бодови
бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање
на завршен испит
20. Јазик на кој се изведува
наставата
21. Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

10 (десет) (A)

Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Џорџ Белч
и Мајкл
Белч

McGraw Hill
Irwin (Превод
од Владата на
РМ)

2007

2.

Тамара
Јованов
Марјанова

Рекламирање и
промоција:
Интегрирана
перспектива за
маркетинг
комуникација
Интегрирани
маркетинг
комуникации

Универзитет
„Гоце Делчев“
- Штип

Во печат

22.1.

22.

3.
Дополнителна литература
Ред. број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

W. Arens,
M. Weigold
and C.
Arens

Contemporary
advertising

McGraw Hill
Irwin

2010

22.2.

2.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Јавни финансии
предмет
Код
4ЕК1010317
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година / семестар Втора/ Трет
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. д-р Стеван Габер
Предуслови за запишување
/
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот им овозможува на студентите да се запознаат со карактерот, улогата и функциите
на јавните финансии, како дел од јавниот сектор. По изучување на дисциплината студентите
ќе можат стручно да го толкуваат и разбираат јавниот систем на пружање јавни добра во

рамките на функциите на државата и ќе располагаат со неопходното теориско знаење за
институциите на јавните финансии (јавните приходи и јавните расходи) и за нивните ефекти.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во јавните финансии; Даночен систем; Фискални односи помеѓу различни нивоа на
власта; Јавниот долг во Република Македонија; Пазарниот неуспех и функции на државата;
Јавни расходи; Јавни приходи; Јавен долг; Буџетски дефицит; Фискална политика; Фискални
односи помеѓу различни нивоа на власта; Буџетски систем
12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
13.
14.
15.

16.

17.

Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време 30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

22.

30 часа

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.
2.

Атанасовски,
Живко
Габер Стеван

Јавни финансии
Улогата на јавниот
долг во јавните
финансии

Економски
факултет, Скопје
Економски
факултет-Штип

2005

Издавач

Година

2013

3.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Автор

Наслов

Харви С. Розен,
Тед Геер
Harvey S.Rosen
R.Musgrave and
P.Musgrave

Јавни финансии
Public Finance, sixth
edition
Public Finance in
Theory and Practice

Превод на
Влада
Mc Grow & Hill,
Inc, New York,
Mc Grow & Hill,
Inc., New York

2008
1995
1988

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Управување со ризици
предмет
Код
4ЕК111717
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година / семестар Втора / Трет
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. д-р Стеван Габер
Предуслови за запишување
/
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Научната дисциплина менаџмент на ризик е едена од најмладите науки во областа на
менаџментот и последниот дострел на најсовремените и најпропулзивни научни достигнувања во
последниве две децении. Предметот има за цел да ги подготви студентите за предизвикот кој го
носи новата професија менаџер на ризик која се развива и која нуди извонредна креативност и
виртуозност во менаџирањето на опасностите кои и се закануваат на компанијата. Добрата
теоретска подготовка треба да придонесе за квалитетно развивање низ кариерата. Предметот
менаџмент на ризик е дизајниран да ги опфати начините на кои се врши квантификација и
управување со различните извори на ризик во деловното работење на компаниите. Ова особено
се однесува на компаниите од доменот на финансискиот сектор како што се банките, а исто така
и на нефинансиските компании. Со тоа предметот го опфаќа широкиот пристап за управување со
ризиците во претпријатието, односно “интегрираното управување со ризиците” – новиот
менаџерски пристап во менаџментот со ризиците. Помеѓу насловите кои се покриени со
материјата посебна тежина им се дава на пазарниот, кредитниот и оперативниот ризик.

11. Содржина на предметната програма:
Концептот на ризикот, Толеранција на ризик и премија за ризик, Диверзификација на ризици,
Менаџмент на ризик, Стандарди на управување на ризик, Корпоративно управува и
управувањето на ризикот, Организација на функција за менаџмент на ризици во
претпријатието, Менаџмент на деловното портфолио, Управување на пазарниот ризик,
Управување на оперативниот ризик, Управување на ризикот кај нефинансиките компании.
12.

Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување

13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време 30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

16.

17.

Други форми на
активности

17.3.
18.

19.
20.
21.

22.

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

30 часа

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

10 бодови
20 бодови

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
завршен испит
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски
наставата
Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.
2.

3.

Наумоски,
Александар
Џон К. Хул

Емет Џ. Воган

“Управување со ризик“
(учебно помагало)
Менаџирање на
ризиците и
финансиските
институции,
Управување со ризик

Економски
факултет, Скопје
Превод од
Влада на РМ

Наслов

Издавач

Превод на
Влада

2015
2011

2014

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.

Автор
Емет Воган,
Тереза Воган

Основи на ризик и
осигурување

Дарел Дафи;
Кенет
Џ.Синглтон;

Кредитен ризик,

Академски печат
(Превод на книга
од влада)
Арс Ламина,

Година
2009

2011

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Микроекономија
Код
4ЕК100317
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет “Делчев” Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
Академска година / семестар
Втора / Четврти
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. д-р Дарко Лазаров
Предуслови за запишување на Основи на економија
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма е да го
проучи однесувањето на потрошувачите и производителите во услови на пазарна економија
(потполна и непотполна конкуренција) со цел остварување на нивните основни цели
(максимизација на користа и профитот, респективно). Детално ќе биде разработена теоријата
на производство со анализа на технологијата и специфичноста на трошоците. Студентите ќе
навлезат во природата и специфичностите на одделни пазарни структури преку проучување
на постоечките теории и ќе го анализираат однесувањето на фирмите во различни пазарни
структури водени од мотивот за максимизација на својот профит. Во овој дел, ќе бидат
анализирани владините политики кон монополите и олигополите со цел спречување на
нивната пазарна моќ. Студентите во изучуваање на оваа предметна програма ќе имаат
можност да ги проучат во детали пазарите на фактори на производство (труд, капитал и
земја) и специфичностите на функционирање на секој пазар одделно.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Исто така, една од целите на предметната програма е преку изучување на економијата на
јавниот сектор да бидат проучени домените на владата за интервенции на одделни пазари со
цел корегирање на пазарните неуспех и потребата за регулирањето на бизнисите. Во тој
контекст, ќе бидат третирани екстерналиите, пазарна неефикасност, и начини на
надминување на негативните ефекти од екстерналиите (приватни решенија или јавни
политики); Јавните добра и заедничките добра; дизајнот на даночниот систем (принципите на
ефикасност и правичност); aсиметричните информации и политичката економија.
Содржина на предметната програма: Вовед во микроекономија на средно ниво (предметот на
изучување, алатките кои се користат и темите кои се анализираат); Економско носење на
одлуки: потрошувачки одлуки (принципи и преференции; ограничувања, избор и
побарувачка; теорија на вредност и максимизирање на користа), производни одлуки
(производство и технологија, анализа на трошоци и максимизација на профитот);
специфични одлуки (стратегиски одлуки, одлуки кои вклучуваат време, одлуки кои
вклучуваат ризик, и бихевиористичка економија); Анализа на пазарите (конкурентни пазари
и несовршени конкуретни пазари); Пазарни неуспеси и дражавна регулација.
Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во соработка,
методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, проектни активности,
сопствено ангажирање на студентите со читање на литература.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.

20.
21.

Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Хал Вериан

Микроекономија
(средно ниво –
современ пристап)

22.1.
2.
22.

Douglas
Berbheim add
Michael Whinston

Microeconomics

Издавач

Година

W. W Norton
&Company Inc.
(превод од
владата)
McGraw-Hill
Irwin

2006

Издавач

Година

2008

3.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.

Автор

Наслов

Michael Parkin

Microeconomics

Paul Krugman,
Robin Wells

Microeconomics

Pearson
Worth Publishers,
New York

2010
2005

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Деловно комуницирање
4ЕК134917
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Прв циклус
Втора /
7. Број на ЕКТС
Четврти
кредити
Вонреден проф. д-р Еленица Софијанова
/

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Наставната содржина на предметот е прилагодена
така што ќе ги запознае студентите со фундаменталните законитости кои се почитуваат во
комуникацискиот процес, со важноста која ја има во организацијата преку менаџерските
информативни системи кои делуваат и пошироко во опкружувањето, преку односите со јавноста
и преку маркетинг комуникациите со цел да се развиваат и користат ефективни комуникациски
вештини и способности.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Содржина на предметната програма:
А) Содржина на предавањата: 1. Комуникацијата и нејзиното знаење; 2. Комуникацијата во
самата организација согледана преку организациското однесување; 3. Организациски конфликти
– видови, извори и стратегии; 4. Менаџерски информативен систем во организациите 5. Деловна
етика; 6. Деловно и законско однесување во етичка средина; 7. Деловни состаноци – тек и
видови; 8. Комуникација при вработување и процес на социјализација; 9. Деловен бон тон; 10.
Маркетинг - комуникации 11. Односи со јавноста – дефинирање, цели, функции и задачи; 12.
Медиуми, инструменти и модели на односите со јавноста;
Б) Содржина на вежбите: 1. Создавање на ефективна комуникација и практикување видовите
на комуникациски мрежи; 2. Разгледување на примери од менаџирање на комуникацискиот
процес во организациското однесување; 3. Типови на соговорници и практични вежби за
справување со нив; 4. Позитивни практики за разгледување на конфликтни состојби и можни
решенија; 5. Културни разлики во деловната етика – практични примери; 6. Практикување на
критичко слушање, сензитивно – емпатичко слушање и слушање на разговори; 7. Создавање на
прашања за интервју и анкетен прашалник; 8. Пишување CV и мотивациско писмо; 9. Деловен
бон тон – позитивни практики; 10. Развивање на ефективна маркетинг комуникација; 11.
Медиумите во односите со јавноста – видови и нивна практична примена; 12. Позитивните и
негативните влијанија на медиумите во поширокото окружување
Методи на учење: предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на
самостојна проектна работа; домашно учење; подготвителна настава за испити и колоквиуми:
консултации.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните активности
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

10 бодови

17.3.

Активност и учество

20 бодови

Kритериуми за оценување (бодови/

до 50 бода 5 (пет)

F

оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Литература

од 51 до 60 бода 6 (шест)
E
од 61 до 70 бода 7 (седум)
D
од 71 до 80 бода 8 (осум)
C
од 81 до 90 бода 9 (девет)
B
од 91 до 100 бода 10 (десет)
A
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и
вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

2.

Автор

Наслов

Еленица Софијанова,
Тамара Јованов
Марјанова

Деловна комуникација.

Петковски К.
Мајсторова-Иванова А.

Мајсторство во
комуницирањето,

Издавач
Универзитет
„Гоце
Делчев" Штип,
Економски
факултет
Херакли –
Комерц,
Битола,

Година
2013

2009год.

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Автор

Наслов

Марковиќ, М. Пословна
комуникација, Београд,
Клио, 2003
Петковски К.
Јанкуловска П.

Издавач

Година

Пословна
комуникација,

Београд,
Клио,

2003

Деловно комуницирање

ИРИС,
Струга,

2006

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар
Наставник
Предуслови за запишување на

Меѓународна економија
4ЕК100517
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет, Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Прв
Втора/ Четврти
7.
Број на ЕКТС кредити
Доц. д-р Емилија Митева-Кацарски
/

6

10.

11.

предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа предметна програма е
запознавање и разбирање на меѓузависноста на економиите и луѓето во светот изразени
преку процесите на регионализација и глобализација. Преку проучување на оваа предметна
дисциплина се настојува да се даде одговор на прашањето зошто збиднувањата во светската
економија преку процесите на глобализација и регионализација со особен интензитет се
чувствуваат и во земјите со мал и ограничен домашен пазар, како што е и РМ.
Содржина на предметната програма:
I Карактеристики на процесите на глобализација и регионализација.
II Економската мисла и меѓународната размена.
III Инструменти на трговската политика.
IV Аргументи во прилог на слободната трговија.
V Аргументи во прилог на протекционизмот.
VI Меѓународна трговска регулатива.
VII Видови економски трансакции во надворешно-трговската размена .
VIII Улогата на транснационалните корпорации во меѓународната економија.
IX Девизи, девизен курс и девизен пазар.
X Меѓународен монетарен систем.
XI Меѓународен пазар на капитал.
XII Биланс на плаќања.

12.

Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување

13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

16.

17.

Други форми на
активности

17.3.
18.

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

30 часа

до 50 бода
51 х до 60 бода
61 х до 70 бода
од 71 до 80 бода

10 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

19.
20.
21.

од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

22.

Автор

Наслов

Ирена Кикеркова

2.

Ристо Фотов

3.

Пол Р. Кругман

4.

Славица Роческа

Меѓународна
економија
Меѓународна
економија
Меѓународна
економија-теорија и
пракса
Меѓународна трговија

Издавач

Година

Економски
факултет, Скопје
Економски
факултет, Штип
Превод на Влада
на РМ

2003

Економски
факултет, Прилеп

2003

Издавач

Година

Економски
факултет, Штип

2014

2008
2010

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.
2.

Автор

Наслов

Емилија Митева
– Кацарски
Емилија Митева –
Кацарски

Нецарински
протекционизам
(скрипта)
Нецарински
протекционизам
(практикум)

Економски
факултет, Штип

2014

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

Меѓународен бизнис
4ЕК104217
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет, Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Прв
Втора / Четврти
7.
Број на ЕКТС кредити
Доц. д-р Емилија Митева-Кацарски
Меѓународна економија

6

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа предметна програма е
запознавање со современите форми на меѓународното работење, нивната меѓузависност како
и карактеристиките на нивниот менаџмент. Предзнаењата од оваа проблематика ќе им
овозможат на студентите ризикот од работењето на меѓународната пазарна сцена да го
сведат на минимум.

11.

Содржина на предметната програма:
I Суштина и значење на меѓународниот бизнис и менаџмент.
II Детерминанти на меѓународниот бизнис.
III Генерички стратегии за меѓународен бизнис и менаџмент.
IV Економски, правни, политички и културни димензии на меѓународниот бизнис и
менаџмент.
V Стратегиски форми на меѓународниот бизнис и менаџмент.
VI Карактеристики на извозот, увозот и компензационите работи.
VII Карактеристики на меѓународниот трансфер на технологија, знаења и искуства.
VIII Карактеристики на меѓународните заеднички вложувања.
IX Карактеристики на меѓународните стратегиски алијанси.
X Карактеристики на странските директни инвестиции.
XI Влијанието на глобализацијата врз меѓународниот бизнис и менаџмент.
XII Придонесот на меѓународниот бизнис и менаџмент во севкупниот економски развој.

12.

Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување

13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

16.

17.

Други форми на
активности

17.3.
18.

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

30 часа

до 50 бода
51 х до 60 бода
61 х до 70 бода
од 71 до 80 бода

10 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор
Branko Rakita

Medunarodni biznis i
menadžment

2.

Џарлс Е.Хилд

Меѓународен бизнис

Шуклев, Бобек и
Љубомир
Дракулевски
4.
Џон Д. Даниелс
Ли Х. Радебау,
Даниел П.
Саливен
Дополнителна литература
3.

22.

Ред.
број
1.
22.2.

Наслов

Стратегиски менаџмент,
второ издание
Меѓународен бизнис

Автор
Hill, C.W.L

Издавач

Година

Centar za
izdavacku
delatnost,
Ekonomskog
fakulteta u
Beogradu
Превод на Влада
на РМ
Економски
факултет, Скопје

2015

2010
2001

Превод на Влада
на РМ

2010

Наслов

Издавач

Година

International Business Competing in the Global
Marketplace

Irwin McGrawHill, New York

2001

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година/семестар

Меѓународни финансии
4ЕК111917
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Втора/Четврти

7.

Број на ЕКТС

6

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

кредити
Наставник
Доц. д-р Илија Груевски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта е запознавање со прашањата, проблемите, и стекнување на продлабочени знаења
за специфичностите од областа на меѓународните финансии
Содржина на предметната програма:
- Поим, дефинирање на меѓународни финасии;
- Меѓународно финансирање и меѓународен финансиски пазар;
- Меѓународен пазар на капитал;
- Меѓународен пазар на пари;
- Девизен пазар и девизни курсеви;
- Биланс на плаќање;
- Меѓународен монетарен систем;
- Цели и задачи на Меѓународниот монетарен фонд-ММФ;
- Меѓународна ликвидност и задолженост;
- Меѓународен систем на плаќања;
- Видови девизи;
- Меѓународни финансиски институци.
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
17.3.

18.

15.2.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

Kритериуми за
оценување (бодови/
оценка)

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

10 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

19.

20.
21.
22

Услов за потпис и
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
полагање на завршен
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
испит
Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски
наставата
Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1 Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Madura. J.
International financial
Thomson2003
Management
South
Western
2.
Ристо Фотов
Меѓународни
Економски
2010
Финансии
Факултет
Штип
3.
Џарлс В.Л. Хил
Меѓународен бизнис
The McGraw-Hill 2010
(Превод од Влада на
Companies Inc.
РМ)
Издавач МК:
Магор, 2010
22.2 Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Џон Д. Даниелс
Меѓународен бизнис
Prentice Hall,
2011
(Превод од Влада на
РМ)

Издавач МК:
ГЕНЕКС
Addison Wesley,
Boston
(превод на
македонски)

2.

Krugman, P.
Maurice, O.

International
Economics

3.

R.W.Griffin,
M.W.Pustay

International Business: a
Managerial Perspective

Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Практична настава
2.
Код
4ЕК139217
3.
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
4.
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Катедра за менаџмент
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
Втора / четврти
7. Број на ЕКТС
кредити
8.
Наставник
Проф. Д-р Еленица Софијанова
9.
Предуслови за запишување на
Нема
предметот

2003

2002

2

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна
вклученост на студентите со нивна практична работа во различни стопански субјекти со
дејност од областа на студиската програма.
Содржина на предметната програма:
Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од
30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден.
Практичната настава се изведува во капацитетите на Економски факултет, УГД – Штип,
каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на соодветните лаборатории
во доменот на студиската програма.
Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на студиската
програма по претходно склучен договор.
Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и
истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од меторите на практичната
настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот субјект и на тој
начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа.
Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за
секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од
интерниот ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во
стопанскиот субјект во кој ја изведувал праксата.
Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник
за практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената пракса.
Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со:
- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите
(Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и
- Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13).
Вкупен расположив фонд на време
2 ЕКТС х 30 часа = 60 часа
Распределба на расположивото време
0+0+0+30+30 = 60 часа (0+0+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
/
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
/
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
/
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
30 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
/
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена
/
и усна)
17.3. Активност и учество
/
Kритериуми за оценување (бодови/
/
/
оценка)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

19.

Услов за потпис и за стекнување
2 ЕКТС

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература

22.

Услов за добивање потпис и за стекнување на
2 ЕКТС е реализација на практичната настава
предвидена во студиската програма, предаден дневник
со евиденција за секојдневните активности потпишан од
интерен ментор (од факултетот) и
екстерен ментор (од стопанството).
Македонски јазик

Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
22.2. број
1.

Автор

2.
Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Менаџмент на човечки ресурси
предмет
2. Код
4ЕК133417
3. Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
4. Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
6. Академска година /
Трета / Петти
7. Број на ЕКТС
6
семестар
кредити
8. Наставник
проф. д-р Трајко Мицески
9. Предуслови за запишување
/
на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Проучувањето на наставната материја по предметот им овозможува на студентите да се
запознаат со сложената проблематика на управување со човечките ресурси, сфатено како
процес на извршување на низа активности и функции со цел, луѓето, како најважни ресурси
во организацијата, да се искористат на најефективен и најефикасен начин.
11. Содржина на предметот:
Вовед во менаџментот на човечки ресурси; Стратегиски менаџмент на човечки ресурси;
Анализа на работата; Планирање на човечки ресурси; Регрутација на човечки ресурси;
Селекција на човечки ресурси; Обука на човечки ресурси; Развој на човечки ресурси;
Оценување на перформансите на човечките ресурси; Плаќање на човечките ресурси; Развој и
управување со кариерата; Управување со стресни состојби во организацијата
1.

12. Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
13. Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
14. Распределба на расположивото
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
време
15. Форми на
15.1. Предавања- теоретска настава
наставните
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
активности
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
16. Други форми на
активности

17.3.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18. Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува
наставата
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата
22.

30 часа

16.1.

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

30 часа

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.
2.

3.

Автор
Бојаџиоски Димитар,
Ефтимов Љупчо

Наслов
Менаџмент на човечки
ресурси, второ издание

Бојаџиоски
Димитар, Менаџмент на човечки
Ефтимов Љупчо:
ресурси, прво издание

Издавач
Економски
факултет –
Скопје
Економски
факултет Скопје

Година
2010

2009

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор
Gary Dessler

Наслов
Human Resource
Management, 11th
edition,

Издавач

Година

Prentice HallFlorida

2008

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Финансиски менаџмент
4ЕК111317
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Трета/ Петти

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставник
Доц. д-р Илија Груевски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е на студентите да им се пренесат основните
сознанија од областа на управувањето со финансиските средства во рамките на
претпријатието, да им овозможи да го разберат процесот на финансиското одлучување,
како и да го интерпретираат влијанието кое финансиските одлуки ќе го имаат врз
создавањето на вредноста на компанијата.
Содржина на предметната програма:
Финансиско одлучување:
- Долгорочни извори на финансирање;
- Краткорочни извори на финансирање;
- Структура на капитал (оперативен и финансиски ливериџ);
- Финансиски извештаи;
- Финансиска анализа (коефициенти);
Инвестициско одлучување:
- Долгорочно инвестирање – “capital budgeting” (Оценка на ефикасноста на
капиталните вложувања и избор на проекти);
- Краткорочно инвестирање (управување со обртни средства);
- Ризик и принос;
- Трошок на капитал;
Дивидендно одлучување:
- Распределба на добивка (дивидендна политика);
Специјални области на финансискиот менаџмент:
- Основни принципи на вреднувањето (временска вредност на парите)
- Хибридни хартии од вредност и финансиски деривати;
- Спојувања, преземања и преструктурирање на претпријатието;

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература
22.1 Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сашо Арсов

22

30 часа

2.

Ристо Фотов

3.

С. Б. Блок и Џ. А.
Харт

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена индивидуална работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Наслов
Финансиски
менаџмент
Финансиски
менаџмент
Основи на
финансискиот
менаџмент

Издавач

Година

Економски
2008
факултет
–
Скопје
Економски
2010
факултет-Штип
The McGraw2008
Hill Companies
Inc./Irwin

(превод од Влада
на РМ)
22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
James C. Van Horne,
John M. Wachowicz,
Jr.
2.

Стивен А. Рос, Џеф
Џ. Вестерфилд

Наслов
Fundamentals of
Financial
Management, 10th
edition
Корпоративни
финансии
(превод од Влада
на РМ)

МК: Глобал
комуникации
Издавач

Година

Prentice Hall,
New Jersey

1998

The McGrawHill Companies
Inc.

2010

МК: Магор

3.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Банкарски менаџмент
Код
4ЕК111617
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
Академска година / семестар
Трета / Петти
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. Д-р Љупчо Давчев
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Преку изучувањето на овој предмет, студентите ќе се здобијат со продлабочени знаења за
основните видови на банкарски ризици, како и за начините со кои банките се справуваат со
нив; да ги совладаат оснонвите алатки во кредитната анализа; да се запознаат со техниките
на управувањето со средствата и обврските; да се здобијат со способности да ги анализираат
перформансите на банката, посебно односот меѓу профитабилноста и профилот на
ризичноста; да се запознаат со принципите на меѓународната регулатива во однос на
адекватноста на капиталот, како и улогата на финасиските деривати во намалување на
финасиските ризици.
Содржина на предметната програма:
Основни финансиски извештаи на банките, Финансиски индикатори на банките, Кредитна
анализа и кредитна политика , Стратегии за управување со ликвидноста , Депизитни извори
на средства, Недепозитни извори на средства, Капиталот и банкарските ризици, Управување
со средствата и обврските, Главни трендови во меѓународното банкарство, Вонбилансни
активности и банкарски услуги.
Методи на учење:
Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)

15.

16.

17.

Форми на наставните
активности

Други форми на
активности

15.1.

Предавања- теоретска настава
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби..
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.
22.

2.

Автор
Проф.д-р Горан
Петрески
Тимоти В. Коч
С.
СкотМекдоналд

Наслов
Управување со банките
Банкарски менаџмент
(превод од Влада на РМ)

Издавач
Економски
факултет-Скопје
Арс Ламина

Година
2008
2015

3.
Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Rose, Peter

2.

Доц. Д-р Љупчо
Давчев
Проф-д-р
Милутин Ќировиќ

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Commercial bank
management, Fourth
edition,
Инвестициско
банкарство
Банкарство

Irwin/McGrawHill, New York,

1999

2014
2001

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

Теорија на одлучување
4ЕК134717
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Трета/ Петти

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Елена Веселинова
7.

6

10.
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е да се запознаат студентите со квантитативните алатки кои што
најмногу се користат во бизнисот. Моделите на одлучување и дрвото на одлуки нудат
корисни информации за бизнис ситуации со бројни алтернативни одлуки, а при тоа секоја со
дадена веројатност и монетарна вредност која е поврзана со одреден исход. Низ
предвидување и мултипна регресија студентите ќе имаат можност да прават проекции за
идните продажби за одредени производи или за идното искористување на производите или
услугите.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во теорија на одлучување, дрво на одлуки, предвидување, Excel и мултипна регресија,
Контрола на инвентар (список на стока), модели за линеарно програмирање, транспортација и
пренесување, теорија за поредување, апликација на модели за линеарно програмирање.
12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
13. Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
14. Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
15. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.

17.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена индивидуална работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Ѓорѓијовски, Благоја

2.

Ѓорѓијовски, Благоја

22.1.

Наслов
Теорија на одлучување,
универзитетски
учебник, прв дел
Теорија на одлучување,
универзитетски
учебник, втор дел

Издавач
Економски
факултет Скопје
Економски
факултет Скопје

Година
1998

1998

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Russell and Taylor

Operations Management

Wiley

2003

2.

Austin and Burns

Management Science:
An Aid for Managerial
Decision Making

Macmillan

1995

3.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Анализа на финансиски извештаи
предмет
Код
4ЕК120417
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година / семестар
Трета/Петти
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Оливера Ѓоргиева Трајковска
Предуслови за запишување
на предметот
/
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставата по предметот треба да им помогне на студентите во запознавање со значењето на
анализата на финансиските извештаи на компаниите, за интерните и екстерни корисници –
стејкхолдери; студентите ќе бидат оспособени да прибираат, обработуваат и користат
податоци за анализа, како и да ги користат добиените податоци од анализата за донесување
на деловни одлуки; посебно внимание се посветува на методите на анализата, пред се на
финансиските показатели за оценка на ликвидноста, профитабилноста, задолженоста и
приносот од акции на компаниите.
Содржина на предметната програма:
Поим и вовед за анализата; Извори на податоци за аналитичко испитување; Корисници на
информациите од финансиските извештаи; Методи на анализата; Анализа на билансот на
состојба; Анализа на билансот на успех; Анализа на извештајот за парични текови; Анализа
на извештајот за промена на капиталот; Финансиски показатели за анализа на
профитабилноста на компаниите; Дипонт анализа; Финансиски показатели за оценка на
ликвидност; Финансиски показатели на задолженост; Финансиски показатели за анализа на
пазарна вредност на компаниите; Фактори на ограничување во примена на финансиските
показатели.
Методи на учење:
Метод на усно и метод на писмено изложување
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време 30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
30 часа
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30
часа).
15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30
часа).

30 часа

16.

Други форми на
активности

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30
часа).
Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45
часа).
Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45
часа).

16.1.

16.2.

16.3.

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

21.

45 часа
45 часа

70 бодови

18.

20.

30 часа

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.1.
22.

22.2.

Автор

Fridson,
MartinandAlvarez,
Fernando
Оливера
2.
ЃоргиеваТрајковска,
Благица Колева
Оливера
3.
ЃоргиеваТрајковска,
Благиц аКолева
Дополнителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

Financial statement
analysis – a
practitioner’s guide
Анализа на
финансиски извештаи

John Wiley &
Sons, New York,

2002

Економски
факултет, Штип

2013

Анализа на
финансиски
извештаи-практикум

Економски
факултет, Штип

2014

Наслов

Издавач

Година

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

1.

PKF International
Ltd

2.

Ankarath, N.,
Ghosh, T.P.

Interpretation and
Application of
International Financial
Reporting Standards
Understanding IFRS
Fundamentals

John Wiley &
Sons, Inc.,
Hoboken, New
Jersey,
JohnWiley&Sons,
Inc., Hoboken,
NewJersey

2010

2010

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Финансиски пазари и институции
Код
4ЕК110517
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
Академска година / семестар
Трета / Петти
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. д-р Марија Гогова Самоников
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на
знаења: да ги разбираат суштината и практичното значење на основните принципи на
финансиите; да ги познаваат карактеристиките и видовите на различни финансиски
инструменти; да ги познаваат видовите и карактеристиките на финансиските пазари; да ги
познаваат видовите и карактеристиките на различните финансиски институции. Во
последните десетина години се случија фундаментални, револуционерни промени на
финансиските пазари и институции во светски рамки. На свој начин, низ драматични
промени минаа и македонските финансиски пазари и институции. Овој предмет ќе ги
запознае студентите со главните насоки и содржината на тие промени.
Содржина на предметната програма:
- Вовед во финансискиот систем;
- Финансиска регулација;
- Финансиски институции;
- Финансиски инструменти;
- Финансиски иновации;
- Финансиски пазари;
- Раководење со финансиски институции.
Методи на учење: усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.

17.

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

70 бодови
10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.

22.1.

Автор
Ристо Фотов и
Марија Гогова
Самоников

Наслов
Финансиски пазари и
институции

2.

Фредерик С.
Мишкин

Економија на пари,
банкарство и
финансиски пазари

3.

Марија Гогова
Самоников

Практикум за вежби Финансиски пазари и
институции

Издавач
Економски
факултет,
Универзитет
„Гоце Делчев“
Штип
Магор (Превод
од Влада на
Република
Македонија)
Економски
факултет,
Универзитет
„Гоце Делчев“
Штип

Година
2015

2006

2014

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

2.

Михаил
Петковски

Марија Гогова
Самоников

22.2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Наслов

Издавач

Финансиските
иновации како
предизвик за
функционирањето на
финансиските
институции - скрипта.
Финансиски пазари +
институции, второ
дополнето и изменето
издание

Економски
факултет,
Универзитет
„Гоце Делчев“
Штип
Економски
факултет - Скопје

Година
2014

2009

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Хартии од вредност
Код
4ЕК113017
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
Академска година / семестар
Трета / Петти
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. д-р Марија Гогова Самоников
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Овој предмет треба да им помогне на студентите да ги разберат хартиите од вредност и
процесот на работење со нив. Во овој предмет, инвестирањето во ХВ е ставено во пазарен
контекст, т.е. во контекст на берзанските пазари на долгорочни ХВ, како и во
институционален контекст, во контекст на делувањето на институционалните инвеститори во
ХВ, пред сe инвестиционите фондови.

11.

Содржина на предметната програма:
Хартии од вредност: поим и видови, издавање и регистрирање;
Тргување со хартии од вредност (берзи);
Овластени учесници на пазарот со хартии од вредност;
Забранети дејствија во работењето со хартиите од вредност;
Комисија за хартии од вредност (статус, организација, надлежности);
Македонска берза на долгорочни хартии од вредност;
Утврдување на вредноста на хартиите од вредност;
Принос и ризик на индивидуалните хартии од вредност;

12.

Методи на учење: усно и писмено излагање

13.
14.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)

15.

16.

17.

Форми на наставните
активности

Други форми на
активности

15.1.

Предавања- теоретска
настава
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и
вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.

Автор
Dejan B. Soskic

22.1.

2.

Зви Боди, Алекс Кејн и
Ален Џ. Маркус

Наслов
Hartije od
vrednosti,
upravljajne
portfoliom I
investicioni
fondovi
Инвестиции

Издавач

Година

Ekonomski
fakukltet, Beograd
www.ekof.bg.ac.yu

2009

Табернакул
(Превод од Влада
на Република
Македонија)

2010

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.
2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Автор

Наслов

Jordan,R.,Warren,W.,Walt, Negotiable
S
instruments,
payments and
Credits,
Robert W. Kolb
Futures, Options
and Swaps, fourth
edition

Издавач

Година

Foundation Press

2000

Blackwell
Publishing

2004

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Деловно планирање
4ЕК134517
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Трета/ Шестти

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Елена Веселинова
Менаџмент
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е да им помогне на студентите во разбирањето на
свесното однесување на претпријатието во современи услови на стопанисување. Во тие
рамки, да се покаже како се подготвуваат и донесуваат плански одлуки за цели, политики и
планови засновани на предусловите за ефикасно и квалитетно планирање. Меѓу нив, посебно
внимание заслужуваат: предвидувањето, системот на информации, методологија за
планирање, организацијата на планирање, методите за планирање и др.
Содржина на предметната програма:
Краткорочо планирање, Стратегиско планирање, Карактер и концепт на деловното
планирање, Развој на аналитички и комуникациски способности, Менаџерите и планирањето,
Предуслови за планирање (предвидување, методологија, органиизација, систем на
информации, одлучување, методи за планирање), Подрачја на примена на краткорочното
планирање, Производи на деловното планирање( цели,политика и планови).
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.

17.

Други форми на активности

16.1. Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2. Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3. Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена индивидуална работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор
Шуклев, Бобек и
Дебарлиев, Стојан

Наслов
Деловно планирање ,
универзитетски учебник

Издавач
Економски
факултет,
Скопје

Година
2011

2.
3.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор
Berry, Timothy J.

Наслов
The Book on Business
Planning

2.
3.
Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

Издавач
Palo Alto
Software, Inc.,
Eugene

Година
2004

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Наслов на наставниот
Маркетинг менаџмент
предмет
Код
4ЕК131917
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година /
Трета /
7.
Број на ЕКТС
6
семестар
Шестти
кредити
Наставник
Доц. д-р Тамара Јованов Марјанова
Предуслови за запишување
Положен предмет – Маркетинг
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на наставата по предметот е да се осознае менаџирањето со маркетингот во
претпријатијата. Фокусот е во правец на добивање на нови знаења во врска со управувањето со
сите пазарни, односно маркетинг активности на едно претпријатие, организација или
институција. Се изучуваат модели и техники за анализа на факторите на влијание во склоп на
маркетинг околината, следење на нејзината динамичност, методи и техники за анализа на
атрактивноста на потенцијален пазар или пазарен сегмент и проценка на побарувачката, детално
се анализира процесот на сегментација, таргетирање и поцизионирање на пазарот, развивање на
стратегии, планови, маркетинг тактики, како и примена на и маркетинг контрола и ревизија.
Исто така, се изучува и основната маркетиншка метрика која го следи остварувањето на
финансискиот резултат на претпријатијата.
Содржина на предметната програма:
Разбирање и дефинирање на маркетинг менаџментот;
Анализа на пазарот и маркетиншкото окружување;
Проценка на атрактивноста на пазарот и пазарната побарувачка;
Поврзување со потрошувачите;
Развивање на маркетинг стратегии и планови;
Процес на сегментирање, таргетирање и позиционирање;
Градење на силни брендови / марки;
Формирање на понудите на пазарот,
Развој на интегрирани маркетиншки комуникации;
Организација на маркетингот;
Креирање на долгорочен раст.

12.

Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање

13.
14.

Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

15.

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа
30 часа

16.

17.

Други форми на
активности

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

70 бодови
10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Kotler P. and
Keller K.

Marketing
Management, 13th
Edition

2009

2.

Loudon D.,
Stevens R. and
Wrenn B.

Marketing
Management - Tekst
and Cases

Pearson
Education, Inc.
(Превод од
Владата на РМ)
The Haworth
Press, Inc., New
York

Автор

Наслов

Издавач

Година

Јованов
Марјанова
Тамара

Маркетинг:
Истражување ,
стратегија и
планирање

Универзитетско
учебно
помагало,
Економски
факултет, УГД,
Штип

2014

22.1.

22.

2005

3.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.

Јаќовски Бошко,
ЦиуноваШулеска Анитa

Маркетинг
менаџмент

Универзитетски
учебник,
Економски
факултет,
УКИМ, Скопје

2004

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Претприемништво
4ЕК132017
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет

Прв
Трета / Шестти

Број на ЕКТС
кредити
Проф. Д-р Ристе Темјановски
Основи на економија
7.

6

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

Основна цел на курсот е да даде можности за разбирање и совладување на теоретските и
практичните познавања од областа на претприемништвото. Да ги оспособи студентите за
спознавање, разликување и критичка анализа на следните прашања: Што претставува
претприемништвото и каква е неговата улога во стопанството? Како и кога настанува? На што се
темели неговото значење и суштината? Кои се елементите на неговата виталност, како еден
раширен феномен? Какви се тенденциите на неговиот развој?
Со навлегувањето во оваа проблематика, на студентите ќе се стекнат со знаења вештини потребни
за ефективно организирање, развивање , креирање и менаџирање на сопствен бизнис и да научат
како успешно да управуваат со сопствената компанија.Овој концепт подразбира менаџирање,
финансирање, маркетинг концепција како и запознавање со правните регулативи за отпочнување и
оперирање на мал бизнис.
11. Содржина на предметната програма:
Појава и развој на претприемништвото
Поимно дефинирање на претприемачот и претприемништвото
Поединецот и претприемништвото
Современи гледишта за претприемништвото
Претприемништво-сегашност и минато, идентификување на бизнис можности и поставување на
цели, комуникациони вештини и вештини за решавање на проблеми,
Претприемиачи и пазарна економија,
Видови на сопственост, развивање на бизнис план,
Суштина на претприемништвото
Менаџерите versus претприемачите
Економски карактеристики на малото стопанство
Откривање на можностите

Политика на поддршка на малите и средни претпријатија и на претприемништвото во Република
Македонија

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

Прилог бр.3
1.
2.

Наслов на наставниот предмет
Код

30 часа

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и
вежби.
Македонски јазик, Англиски јазик
Самоевалуација

Предметна програма од прв циклус на студии
Менаџмент на промени
4ЕК134417

3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Прв циклус
Трета /
7. Број на ЕКТС
Шестти
кредити
Вонреден проф. д-р Еленица Софијанова
/

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Наставната содржина на предметот е прилагодена
така што ќе ги запознае студентите со детерминантите кои ја предизвикуваат промената, ќе
добијат сознанија за средината во која се случуваат промените, за тоа како индивидуите ги
реализираат промените кои можат да бидат во повеќе типови и со методологијата на
организациските промени.
Содржина на предметната програма:
А) Содржина на предавањата: 1. Управување на промените; 2. Детерминанти на промените –
средината како императив и предизвик на промените; 3. Индивидуата како реализатор на
промената; 4. Објективна појдовност на организациските промени 5. Субјективно доживување и
однесување во промената; 6. Процес на организациската промена; 7. Типологија на промените; 8.
Ситуациско – процесен модел на организациските промени; 9. Методологија на организациските
промени; 10. Визионирање на промените 11. Трансфер на учењето и промените; 12. Стратегии на
развоен трансфер;
Б) Содржина на вежбите: 1. Менаџирање со промената и иновациите; 2. Разгледување на
примери од турбулентните времиња и променливото работно место; 3.
Менување на ,,нештата,, нови производи и технологии; 4. Само – тестирање за нови менаџери; 5.
Промените на луѓето и културата; 6. Практикување на иновативни решенија; 7. Донесување на
одлука за промени – практични примери; 8. Практични примери за имплементирање на
промената; 9. Позитивни практики за оценување на промената; 10. Практични примери за
овозможување на промената да се задржи; 11. Практики за надминување на отпорот кон
промената; 12. Искуствени вежби за креативност
Методи на учење: предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на
самостојна проектна работа; домашно учење; подготвителна настава за испити и колоквиуми:
консултации.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

17.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

10 бодови

17.3.

Активност и учество

20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Литература

до 50 бода 5 (пет)
F
од 51 до 60 бода 6 (шест)
E
од 61 до 70 бода 7 (седум)
D
од 71 до 80 бода 8 (осум)
C
од 81 до 90 бода 9 (девет)
B
од 91 до 100 бода 10 (десет)
A
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и
вежби.
Македонски јазик, Англиски јазик
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Цветко Смилевски

22.1.

2.

Ричард Л. Дафт

Наслов
Предизвикот и
мајсторството на
организациските
промени
Менаџмент, осмо
издание

Издавач

Година

Детра Центар,
Скопје

2000
год.

Генекс,
Кочани

2011
год.

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

Прилог бр.3

2.

Автор
Gareth R. Jones, Jennifer
M. George
Paul Hersey, Kenneth H.
Blanchard

Наслов
Современ менаџмент
Management of
Organizational behavior

Издавач
McGraw –
Hill, Irwin
Prentice –
Hall, Inc,
Englewood
Gliffs, New
Jersey

Предметна програма од прв циклус на студии

Година
2008
1972

Наслов на наставниот
Осигурување
предмет
2.
Код
4ЕК112217
3.
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
4.
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
6.
Академска година / семестар
Трета / Шестти
7.
Број на ЕКТС кредити
6
8.
Наставник
Доц. д-р Стеван Габер
9.
Предуслови за запишување
/
на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Имајќи предвид дека осигурувањето во основа е стопанска дејност, намерата на наставата по
предметот е да им помогне на студентите во разбирање на значењето и суштината на
економските, пред останатите елементи на осигурувањето како процес. Во таа насока, целта е
поадекватно и аналитички да се обработат прашањата од областа на осигурувањето како
микроекономска научна дисциплина и да им се помогне на голем број субјекти да се осигураат
од финансиска несигурност.
11. Содржина на предметната програма:
Проблеми на ризикот; Управување со ризикот; Механизам на осигурувањето; Пазар на приватно
осигурување, Регулација на пазарот на осигурување, Функции на осигурителите, Финансиски
аспекти на осигурителните активности, Правна рамка, Видови на осигурувања; Соосигурување и
реосигирување; Осигурување на имот; Осигурување на лица; Програми за социјално
осигурување.
12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
1.

13.
14.
15.

16.

17.

Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови

30 часа

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

70 бодови

17.2.
17.3.

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби..
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

Автор
Емет Воган,
Тереза Воган

Наслов
Основи на ризик и
осигурување

Издавач

Година

Академски печат
(Превод на книга
од влада)

2009

2.
3.
22.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

Автор
Marovic, Boris i
Avdalovic,

Наслов
Osiguranje i uravljanje
rizikom

Издавач

Година

Ekonomski
fakultet, Subotica

2.
3.

Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Практична настава
2.
Код
4ЕК139317
3.
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
4.
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Катедра за менаџмент
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
Трета / шестти
7. Број на ЕКТС
кредити
8.
Наставник
Проф. Д-р Еленица Софијанова
9.
Предуслови за запишување на
Нема

2

2004

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна
вклученост на студентите со нивна практична работа во различни стопански субјекти со
дејност од областа на студиската програма.
Содржина на предметната програма:
Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од
30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден.
Практичната настава се изведува во капацитетите на Економски факултет, УГД – Штип,
каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на соодветните лаборатории
во доменот на студиската програма.
Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на студиската
програма по претходно склучен договор.
Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и
истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од меторите на практичната
настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот субјект и на тој
начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа.
Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за
секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од
интерниот ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во
стопанскиот субјект во кој ја изведувал праксата.
Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник
за практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената пракса.
Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со:
- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите
(Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и
- Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13).
Вкупен расположив фонд на време
2 ЕКТС х 30 часа = 60 часа
Распределба на расположивото време
0+0+0+30+30 = 60 часа (0+0+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
/
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
/
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
/
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
30 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
/
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена
/
и усна)
17.3. Активност и учество
/
Kритериуми за оценување (бодови/
/
/
оценка)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

19.

Услов за потпис и за стекнување
2 ЕКТС

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература

22.

Услов за добивање потпис и за стекнување на
2 ЕКТС е реализација на практичната настава
предвидена во студиската програма, предаден дневник
со евиденција за секојдневните активности потпишан од
интерен ментор (од факултетот) и
екстерен ментор (од стопанството).
Македонски јазик, Англиски јазик

Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Наслов

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
22.2. број
1.

Автор

2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

Предметна програма од прв циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Стратегиски менаџмент
4ЕК135417
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Четврта/ Седми

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Елена Веселинова
Менаџмент
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот е конципиран на начин да им овозможи на студентите оценка и примена на
клучните елементи на стратегиската анализа, избор на вистинска стратегија во рамките
на флексибилен план, како и да го поттикне размислувањето за проблемите кои се
поврзани со спроведување на формулираната стратегија.
Содржина на предметната програма:
Карактерот на стратегискиот менаџмент; Менаџерите и стратегискиот менаџмент;
Проценка на екстерното окружување; Проценка на интерното окружување;
Формулирање на стратегија; Анализа и избор на стратегија; Извршување на стратегијата;
Оценување и контрола на стратегијата; Технологијата и стратегијата; Стратегиски
менаџмент и малиот бизнис; Меѓународен стратегиски менаџмент
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување

Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните 15.1.
Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

13.
14.
15.

Други форми на
активности

16.

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови

17.

17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот
на наставата

22.

30 часа

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена индивидуална работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Шуклев, Бобек;
Дракулевски, Љубомир

Стратегиски менаџмент,
универзитетски учебник

Веселинова, Елена

Стратегиски бренд
менаџмент, скрипта

Економски
факултетСкопје
Економски
факултетШтип
Превод од
Влада на РМ.

22.1.
2.

3.

22.2.

Hitt, M., Duane Ireland, R.
and Hoskinsson, R.
Дополнителна литература

Стратегиски менаџмент

Година
2001

2015

2012

Ред.
број
1.

2.

Автор

Наслов

W. Hill, Charles; R. Jones,
Gereth

Strategic Management,
An Integrated Approach

M. Grant, Robert

Conteporary Strategic
Analysis

Издавач
Houghton
Mifflin
Company,
Boston
Blackwell
Publishing,
Malden, MA

Година
2004

2005

3.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Инвестиционен менаџмент
4ЕК135317
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Четврта/ Седми

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Елена Веселинова
/
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предмет на програмата е да се дадат теориски и апликативни сознанија од областа на
инвестициите и процесот на инвестирање, подготовката на инвестициони студии, посебно на
економскиот елаборат, оценката и избор на инвестициониот проект, пресметка на инвестициони
критериуми, како и анализа на ризиците поврзани со инвестирањето.
Содржина на предметната програма:
Инвестициите како економска категорија; структурна анализа на инвестициите; инвестициите и
економскиот развој; детерминантите на инвестициите; извори на инвестициите; инвестиционен
процес; анализи на релевантните фактори за изводливост на инвестиционите проекти;
финансирање на инвестиционите проекти и цената на капиталот; проектирање на на паричните
текови на проектот; економска ефикасност на инвестициите; периодот на враќање и стапката на
приносот на инвестиците; нето-сегашната вредност и индексот на профитабилноста на проектот;
интерна стапка на рентабилноста; инвестиционите критериуми во разни случаи на инвестирање;
ризикот во оценката на ефикасноста на инвестиционите проекти
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време 30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.

17.

Други форми на
активности

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата

20.
21.
22.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.1.

22.2.

Автор
Несторовски,
Методија

Наслов
Инвестиционен
менаџмент

Димитрова,
Инвестиции –
Јанка и
збирка задачи
Веселинова,
Елена
3.
Боди, З.,
Инвестиции
Кејн, А. и
Маркус,
Ален
Дополнителна литература
2.

Ред.
број
1.

Автор
Shapiro, Alan

2.

Клусев,

Наслов
Capital Budgeting
and Investment
Analysis
Инвестиции

Издавач

Година

Економски
факултет,
Скопје
Економски
факултет,
Штип

2005

Превод од
Влада на РМ.

2010

Издавач

2014

Година

Prentice Hall

2005

Матица

2001

Никола

македонска,
избрани дела,
Скопје

3.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Управувачко сметководство
предмет
Код
4ЕК120217
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година / семестар Четврта/Седми
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Доц. д-р Благица Колева
Предуслови за запишување
Положен предмет – Финансиско сметководство
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметна дисциплина овозможува сеопфатен приказ на работата на сметководствениот
менаџер, вклучувајќи го стратегиското и годишно планирање, финансиското известување и
управување со сите аспекти на сметковдствениот департман. Зголемениот обем на работа и
растечките трошоци, од сметководителот бараат проширување на опсегот на неговата
улога во процесирање на сметководствените трансакции и презентирање на финансиските
извештаи, односно истиот треба да поседува и значителни менаџерски и аналитички
вештини со цел сметководствените департмани и останатите департмани во претпријатието
да функционираат на поефективен и поефикасен начин.
Содржина на предметната програма:
Сметководство на менаџмент во рамките на сметководствениот систем;
Трошоците и нивните поделби во менаџерскиот процес и некои елементи на теоријата на
трошоците со нејзината практичнa примена;
Графикон на рентабилноста за целите на менаџментот;
Сметководствени постапки за опфаќање на трошоците по носители;
Сметководствено планирање;
Сметководствени постапки за опфаќање на трошоците по носители;
Облици на алокација на трошоците;
Сметководство на активностите;
Некои од алтернативните методи на вреднување на залихите;
Финансиски извештаи за потребите на менаџментот;
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време 30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

16.

17.

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

70 бодови
10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Марковски,
Слободан и
Недев, Блажо

Сметководство на
менаџментот

Универзитетски
учебник,
Економски
факултет-Скопје

2003

Автор

Наслов

Издавач

Година

Horngren, Charles
T., Srikant M.
Datar, George M.
Foster:
Noreen, E.W.,
Brewer P.C.,
Garrison R.H.

Cost Accounting

12th edition,
Prentice Hall, New
York

2005

Managerial Accounting

Irwin Professional
Pub

2005

Дополнителна литература

22.

Ред.
број
1.
22.2.
2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Економетрија
предмет
Код
4ЕК102517
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година /
Четврта/семестар
7.
Број на ЕКТС
6
семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Трајко Мицески
Предуслови за запишување Статистика
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Да ги оспособи студентите за користење на современите економетриски методи во
анализата на актуелните економски феномени. Со аплицирање на економетриската
методологија студентите мошне успешно ќе ги спознаваат, откриваат и експлицираат
законитостите и односите помеѓу економските појави и феномени. Акцент на
поврзаноста помеѓу економската теорија, математичката економија, економската и
математичката статистика во функција на правилно поставување на хипотези, нивно
тестирање и извлекување на соодветни заклучоци. Користење со времени софтверски
алатки за решавање практични примери и со цел поткрепување на теоретски
воспоставената методологија.
Содржина на предметната програма:
Вовед во економетрија; Едноставен регресионен модел; Повеќекратен регресионен
модел; Нелинеарен регресионен модел; Вештачки променливи; Автокорелација;
Хетероскедастичност; Симултани равенки; Анализа на временските сери;
Мултиколинеарност; Запознавање со економетрискиот софтверски пакет MICROFIT
4.0; Решавање на задачи со економетрискиотсофтверски пакет MICROFIT 4.0
(едноставен и повеќекратен регресионен модел).
Методи на учење: Методнаусно и писменоизлагање
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

17.

18.

19.

20.
21.

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1.
Тестови

70
бодови
17.2.
Индивидуална работа/ проект
10
(презентација: писмена и усна)
бодови
17.3.
Активност и учество
20
бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
на завршен испит
индивидуална работа и редовност на предавања и
вежби.
Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски
наставата
Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература

22.1.

Ред.
Автор
бро
ј
1. Т.Мицески,
Д.Јошевски,
К.Чабулева
2.

22.

Т.Мицески,
Д.Јошевски,
К.Чабулева

Наслов

Издавач

Година

Економетрија збирка
задачи

Економски
факултет,
Штип

Во
печат

Економетрија прирачник
за MICROFIT

Економски
факултет,
Штип

Во
печат

3.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
бро
ј
1.

2.

Автор

Наслов

В.Буцевска

Економетрија со примена
на EVIEWS

Z.Mladenovic,
A.Nojkovic

Zbirka resenih zadataka iz
ekonometrije

Издавач
Економски
факултет,С
копје
Ekonomsko
gfakulteta,
Beogradu

Година

2009

2009

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Сметководствени контролни системи
предмет
Код
4ЕК120717
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година / семестар
Четврта/Седми
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Јанка Димитрова
Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставата по овој предмет има за цел да ги запознае студентите со значењето на
контролното интерно окружување во функција на континуитетот на работењето на
претпријатието. По завршување на наставата, студентите треба да бидат способни да ги:
разбираат основите и компонентите на ефективниот систем на контрола; применуваат
техниките за сегрегација на должностите и дизајнираат ефективен сметководствен
контролен систем; идентификуваат ризичните подрачја од работењето; постават основите
на систем за сегментирано известување и контрола преку мерење на резултатите;
разбираат бихејвиористичките импликации на контролниот систем.
Содржина на предметната програма:
Основи на теоријата за менаџмент контроли; Бихејвиористичките аспекти на
сметководствените контроли; Основни компоненти на ефективен систем на интерни
контроли; Улогата на интерната контрола и менаџментот при дизајнирањето на интерните
контроли; Сметководствениот систем и контроли на сметководствениот систем;
Автоматизирани контролни системи во компјутерска околина; Системи за
идентификување и управување со вообичаените деловни ризици; Измамите, интерните
контроли и сметководството за истражување на ризици од измами и грешки; Улогата на
сметководствениот контролен систем во корпоративното управување, со посебно
разработка на темите: контрола на сметкизанаплата; контрола на нарачка, кредит и
испорака; контрола на водењепопис (инвентар); контрола на фактурирање; контрола на
ракување со пари; контрола на платен список; контрола на фиксни средства;
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.

17.

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.
2.

Автор

Наслов

Steven M. Bragg

Accounting Control
Best Practices
Anthony J. Berry, Management Control,
Broadbent, Otley
2nd edition

Издавач
John Wiley & Sons, Inc
Palgrave Macmillan, England

3.

22.

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

2.

Автор
Paul M Collier,
Samuel AgyeiAmpomah

Наслов
Management Accounting
Risk and Control Strategy

Издавач
CIMA Publishing

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Проектен менаџмент
4ЕК135217
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Прв циклус
Четврта / Седми

Број на ЕКТС
кредити
Вонреден проф. д-р Еленица Софијанова
/
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Наставната содржина на предметот е
прилагодена така што студентите ќе се запознаат со основните методи во менаџирање со
проекти, со анализа на структурата на проектот, со типовите и проектното водство, ќе ја
осознаат корисноста и одржливоста на проектите за развојот и напредокот на организациите
во деловната средина во која егзизтираат тие.
Содржина на предметната програма:
А) Содржина на предавањата: 1. Дефинирање и вовед во проектниот менаџмент; 2.
Карактеристики на проектот; 3. Основни методи во менаџментот на проекти; 4. Типови на
проекти 5. Анализа на структурата на проектот; 6. Анализа на време – CRM - PERT 7.
Метода на критичен пат - CRM; 8. Метода на оценка и ревизија на проектот - PERT; 9.
Проектно водство; 10. Анализа на трошоците PERT/COST на проектот 11. Евалвација на
проектот; 12. Етички рамки за истражување и евалвација;
Б) Содржина на вежбите: 1. Зошто се важни проектите? – практична вежба; 2. Како да се
подготвите за изработка на проект; 3. Техники на модерација 4. Комуникација во проектот 5.
Правила во реализација на проекти; 6. Презентација на проект; 7. Класификација –
методологија на проекти; 8. Нивоа на проекти; 9. Пишување и обликување на извештај од
проектна активност – практична вежба; 10. Елементи – структура на предлог проект 11. Што
е потребно за да се стане успешен проектен водач? – практична вежба; 12. Корисност и
одржливост на проектот
Методи на учење: предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на
самостојна проектна работа; домашно учење; подготвителна настава за испити и
колоквиуми: консултации.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

17.

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

10 бодови

17.3.

Активност и учество

20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Литература

до 50 бода 5 (пет)
F
од 51 до 60 бода 6 (шест)
E
од 61 до 70 бода 7 (седум)
D
од 71 до 80 бода 8 (осум)
C
од 81 до 90 бода 9 (девет)
B
од 91 до 100 бода 10 (десет)
A
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена индивидуална работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор
Благородна Тодосиоска

Наслов
Наука за менаџмент

Издавач
Економски
Факултет,
Скопје

Година
2001

2.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор
Project Management
Institute

Наслов
A Guide to the Project
Management

Издавач
Project
Management
Institute

2.
Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

Година
2013

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Транспорт и логистика
4ЕК104317
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Прв
Четврта / Седми

Број на ЕКТС
кредити
Проф. Д-р Ристе Темјановски
/
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Основните постулати на предметот е студентите да се запознаат со основните видови и
современи модели и техники кои се применуваат во меѓународниот транспорт, шпедиција и
логистика. Во современата економска наука изучувањето на транспортната проблематика
претставува реалност и неминовност со оглед на масовноста и употребата на транспортот во
секојдневниот живот, како своевидна алка во процесот на производство, размена на стоките,
услугите и капиталот во стопанствата во нашата држава или кај одделна земји.
Опфатени се определени теоретски и методолошки знаења и искуства кои се неопходни за
согледување на основните карактеристики во развојот на сообраќајниот систем кај нас и во
светот. Меѓународниот транспорт претставува значајна стопанска дејност во системот на
општествена репродукција, бидејќи без него не може да функционира системот на
меѓународна размена. Современиот, ефикасен и рационално димензиониран сообраќај е
основен услов за целосно функционирање на економскиот систем во секоја земја. Сепак,
најзначајно место во анализата им е отстапено на новите промени и содржини во
меѓународниот сообраќај, бидејќи тие го чинат јадрото на новите економски системи, кои
овозможуваат одржување на виталноста на современата економска наука и за доаѓање до
стандардни економски знаења.
11. Содржина на предметната програма:
8.
9.

Поим и улога на сообраќајот како значајна стопанска дејност,
Поим и економска улога на сообраќајот,
Сообраќајот како посебна стопанска дејност,
Улогата и значењето на сообраќајот во општествениот развој,
Основни етапи во развојот на сообраќајната видови и класификацијата на сообраќајот,
Значење на транспортната политика за земјите од ЕУ
Надворешнотрговската размена во ЕУ по видови на сообраќај,
Постојни
состојби
на
сообраќајната
инфраструктура
во
Р.
Македонија,
Надворешнотрговската размена на Република Македонија по видови на сообраќај,
Меѓународна шпедиција,
Основни карактеристики на меѓународната шпедиција,
Настанување и развој на шпедицијата,
Општи поими во шпедицијата,
Поими за шпедиција и шпедитер,
Функција на меѓународната шпедиција во надворешната трговија и меѓународниот
транспорт,

Значење на дејноста на шпедитерот во системот на општествената репродукција,
транспортниот и надворешно-трговскиот систем,
Правни извори за шпедицијата во Македонија,
Стручни организации за меѓународна шпедиција,
Документи на ФИАТА,

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Шпедитерски и нформациски систем
Транспортни клаузули - incoterms (меѓународни трговски термини)
Дефинирање на логистичките системи
Како функционираат логистичките системи
Процесирање на нарачка
Управување со залихи
Основни цели на логистичките системи
Нови трендови во логистиката
Логистички одлуки
Структура на општиот логистички систем
Мега жлогистички системи
Глобалнологистички системи
Макрологистички системи
Микрологистички системи
Металогистички системи
Интерлогистички системи
Интралогистички системи
Сервиснологистички системи
Информатичкологистички системи
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време 30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните 15.1.
Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

30 часа

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

70 бодови
10 бодови
20 бодови

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата

20.
21.
22.

Метод на следење на квалитетот
на наставата

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.
2.

Автор

Наслов

Ристе Темјановски,
Атанасовски Драшко,
Темјановски Ристе,
Филипоски Оливер

Издавач

Меѓународен
транспорт и шпедиција
Логистички системи.

Година

Штип: УГД,

2015

Штип: УГД,

2014.

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Автор
Александар Николовски
Edward J. Bardi, John J.
Coyle, Robert A. Novack
Rodrigues, Jean-Paul,
Comtois, Claude, Slack,
Brian

Наслов

Издавач

Година

Меѓународна
шпедиција
Management of
transportation
The geography of
transport systems

Економски
фкултет
THOMSON

2002

Taylor
&Francis

2006

2006

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Менаџмент информациони системи
4ЕК134817
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Прв циклус
Четврта / Осми

Број на ЕКТС
кредити
Вонреден проф. д-р Еленица Софијанова
/
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Наставната содржина на предметот е прилагодена
така што ќе ги запознае студентите со фундаменталните законитости кои ги користат деловните

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

компании во информациските технологии и системи за да ги постигнат корпоративните цели.
Информациските системи се меѓу најважните алатки кои им се достапни на менаџерите за
постигнување оперативна одлучност, развивање нови производи и услуги, подобрување на
донесувањето одлуки и постигнување конкурентска предност.
Содржина на предметната програма:
А) Содржина на предавањата: 1. Информациски системи во глобалниот бизнис денес; 2.
Стратешки бизнис – цели на информациските системи; 3. Глобален електронски бизнис; 4.
Бизнис процеси 5. Системи што го зголемуваат опсегот на компанијата; 6. Организации и
информациски системи; 7. Користење на информациските системи за постигнување
конкурентска предност; 8. Модел на Синџир на бизнис – вредност ; 9. Разбирање на етички и
социјални прашање поврзани со системите; 10. Етиката во информатичкото општество 11.
Моралните димензии на информациските системи; 12. Права на сопственост – интелектуална
сопственост;
Б) Содржина на вежбите: 1. НБА – тимовите постигнуваат полн погодок со ИТ – практична
вежба; 2.Виртуелни состаноци – мудро управување; 3. Студија на случај – Дали Second life е
подготвен за бизнис?; 4. Студија на случај – Џет Блу наидува на турболенции; 5. Интерактивна
сесија – Дали технологијата може да ги спаси животите на војниците во Ирак?; 6. Дали Детроит
може да ги произведува автомобилите што ги посакуваат клиентите? Практична вежба; 7. You
Tube интернетот и иднината на филмовите – студија на случај; 8. Практична примена на МИС –
Што треба да се преземе против малтретирањето преку интернет?; 9. Флексибилни распореди во
Wal Mart добри или лоши за вработените? Практична вежба; 10. Деловни тајни, авторски права,
патенти; 11. Квалитет на податоци и грешки на системот; 12. Квалитет на животот – еднаквост,
пристап и ограничување
Методи на учење: предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на
самостојна проектна работа; домашно учење; подготвителна настава за испити и колоквиуми:
консултации.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните активности
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

10 бодови

17.3.

Активност и учество

20 бодови

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

Литература

до 50 бода 5 (пет)
F
од 51 до 60 бода 6 (шест)
E
од 61 до 70 бода 7 (седум)
D
од 71 до 80 бода 8 (осум)
C
од 81 до 90 бода 9 (девет)
B
од 91 до 100 бода 10 (десет)
A
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и
вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Кенет К. Лаудон, Џејн П.
Лаудон
Дополнителна литература

22.2.
2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

Менаџмент
информациски системи
Наслов

Ives Blake, Joseph S.
Valcich, Robert W. Zmud
Благородна Тодосиоска

What every business
student needs to know
about information
systems
Наука за менаџмент

Издавач
Арс Ламина,
Скопје
Издавач

Година
2010

Година

CAIS 9 Article
30

2002

Економски
факултет,
Скопје

2001

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар
Наставник

Ревизија
4ЕК120317
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Четврта / Осми
7.
Број на ЕКТС кредити
Проф. д-р Јанка Димитрова

6

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметната дисциплина е замислена да им понуди на студентите основни сознанија за
концептуалните, теоретските и практичните аспекти на ревизијата во современото
турбулентно опкружување. По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат
способни: да се запознаат со клучните аспекти на ревизијата и нејзината улога во развиените
економии; да ја осознаат професионалната и законската регулатива иманентна за
ревизорската професија; да ги интегрираат стекнатите сознанија за работењето на деловните
ентитети во извештајот за извршена ревизија; да ги развијат способностите за
професионално расудување.
Содржина на предметната програма:
Поим, улога и значење на ревизијата и ревизирската професија во современите економии;
Професионална регулатива во ревизорската професија – ревизорски стандарди;
Професионална етика во ревизорската професија; Ревизорската професија во Република
Македонија; Организација и надзор во ревизијата; Професионална едукација на ревизорите
во развиените економии и кај нас; Професионална одговорност на ревизорите; Планирање на
процесот на ревизија и видови на ревизорски тестови; Фундаментални концепти на
ревизијата: материјалност, ризикот во ревизијата и доказите во ревизијата; Ревизорски
тестови, аналитички постапки и работна документација; Интерна контрола; Користење на
методата на примерок во ревизијата; Извештај на ревизорот.
Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+45+45 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

17.3.
18.

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

30 часа

до 50 бода
51 х до 60 бода
61 х до 70 бода
од 71 до 80 бода

10 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)

19.
20.
21.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

2.
3.

Автор

Наслов

Издавач

Јанка Димитрова

Ревизија – теоретски и
практични аспекти
Благоја Ацески,
Интерна и екстерна
Бранко Трајковски ревизија
Божиновска,
Ревизија
Лазаревска Зорица

Универзитет Гоце
Делчев
Економски
факултет Прилеп
Економски
факултет

Година
2013
2004
2011

22.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

Автор

Наслов

Alvin A. Arens,
James K.
Loebbecke

Издавач

Auditing

Prentice Hall, New
York

Година
2000

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Портфолио менаџмент
4ЕК1360917
Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Прв
Четврта/ Осми

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Елена Веселинова
Менаџмент, Инвестиционен менаџмент
7.

4

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Овој предмет треба да им помогне на студентите да го разберат процесот на инвестирање во
хартии од вредност. Тоа опфаќа анализа на приносот и ризикот на различни видови ХВ, како
и употребата на таквата анализа при професионалното управување со портфолија на ХВ, т.е.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

за потребите на портфолио менаџментот. Во овој предмет, инвестирањето во ХВ е ставено во
пазарен контекст, т.е. во контекст на берзанските пазари на долгорочни ХВ, како и во
институционален контекст, во контекст на делувањето на институционалните инвеститори во
ХВ, пред сe инвестиционите фондови.
Содржина на предметната програма:
Тргување со хартии од вредност (берзи); Овластени учесници на пазарот со хартии од
вредност; Забранети дејствија во работењето со хартиите од вредност; Комисија за хартии од
вредност (статус, организација, надлежности); Македонска берза на долгорочни хартии од
вредност; Утврдување на вредноста на хартиите од вредност;Модели на утврдување принос и
ризик на индивидуалните хартии од вредност; Карактеристики на портфолио менаџментот;
Оптимизација на портфолиото; Меѓународна диверзификација; Ефикасност на пазарот на
капитал; Портфолио стратегии и глобалниот концепт на портфолио менаџментот.
Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време 30+30+15+15+30 = 120 часа (2+2+1)
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 1 часа = 15 часа).

15 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 1 часа = 15 часа).

15 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата

20.
21.
22.

70 бодови

Литература

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Д-р Мирослав Шукаров, д-р.
Зоран Ивановски
Боди, З., Кејн, А. и Маркус,
Ален

Хартии од вредност и
портфолио менаџмент
Инвестиции

3.

Prof. Burton G. Malkiel, PhD

Случаен од по Wall
Street

4.

Филиповски, Владимир

2.
22.1.

Издавач

Година

Три

2005
2010

Хартии од вредност и
портфолио менаџмент

Превод
од Влада
на РМ.
W.W.Nor
ton&Com
pany
Интерни
белешки

Наслов

Издавач
SouthWestern
Cengage
Learning

1999

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Reilly, Frank

Investment Analysis and
Portfolio Management

2.

Brentani, Christine

Portfolio Management
in Practice

22.2.

Година
2012

2004

3.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Инвестициско банкарство
Код
4ЕК112317
Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
Академска година / семестар
Четврта/ Осми
7.
Број на ЕКТС кредити
4
Наставник
Доц. Д-р Љупчо Давчев
Предуслови за запишување на Банкарство, Банкарски менаџмент
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Инвестиционот банкарство последните 20 години го достигна својот зенит, но и го допре
дното со финансиската криза. Енормно брзиот раст на овој тип на банкарски сектор преку
побрзиот развој на индустријата како во делот на институциите така и во делот на новите
финансиски инструменти ги создае најмоќните финансиски инстиуции во светот. Целта на
предметот е да се воведат студентите во тајните на инвестиционот банкрство , начинот на
нивнот функционирање и да се утврдат предностите и слабостите во однос на класичното
банкарство .
Содржина на предметната програма:
Функции на инвестиционото банкарство, Улогата и значењето на инвестициското банкарство
во финансиската индустрија, Рангирање на позначајните субјекти во индустријата на

12.
13.
14.
15.

16.

17.

инвестициското банкарство, Структура на инвестиционото банкарство, Емисиона активност
на инвестиционите банки, Технологија на емисија на хартии од вредност, Иницијални јавни
понуди, Понуда на обврзници – Должничка понуда, Соединувања и Преземања (М & A),
Управување со инвестициони портфолија, Насоки и препораки за развој на инвестициското
банкарство во Република Македонија
Методи на учење:
Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+30+15+15+30 = 120 часа (2+2+1)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

16.1.

Проектни задачи
(15 недели х 1 часа = 15 часа).

15 часа

16.2.

Самостојни задачи
(15 недели х 1 часа = 15 часа).

15 часа

16.3.

Домашно учење – задачи
(15 недели х 2 часа = 30 часа).

30 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
Активност и учество

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

20.
21.

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
индивидуална работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
22.

22.1.

Ред.
број
1.

Автор
Проф.д-р Љупчо
Давчев

Наслов
Инвестициско
банкарство

Издавач
УГД-Штип

Година
2014

2.

Барбара Касу
Клаудија
Џирардоне
Филип Молину

Вовед во банкарство
(превод од Влада на РМ)

Ars Lamina

2012

3.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.

Автор
Frederic Mishkin
Проф.д-р Горан
Петрески

Наслов

Издавач

Financial Markets and
Institutions
Управување со банките

Година

Addison-Wesley

2004

Економски
факултет - Скопје

2008

3.

Прилог бр.3
Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Практична настава – интердисциплинарен проект
2.
Код
4ЕК139417
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Менаџмент и претприемништво
Економски факултет
Катедра за Менаџмент
Прв
Четврта / осми

Број на ЕКТС
кредити
Проф. Д-р Еленица Софијанова
Нема
7.

4

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна
вклученост на студентите со нивна практична работа во различни стопански субјекти со
дејност од областа на студиската програма.
Содржина на предметната програма:
Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од
30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден.
Практичната настава се изведува во капацитетите на Економски факултет, УГД – Штип,
каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на соодветните лаборатории
во доменот на студиската програма.
Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на студиската
програма по претходно склучен договор.
Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и
истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од меторите на практичната
настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот субјект и на тој
начин стекнуваат практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа.
Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за
секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од

интерниот ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во
стопанскиот субјект во кој ја изведувал праксата.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник
за практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената пракса.
Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со:
- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите
(Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и
- Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце
Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13).
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
0+0+0+60+60 = 120 часа (0+0+4)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
/
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
/
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
/
16.2. Самостојни задачи
60 часа
16.3. Домашно учење
60 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
/
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена
/
и усна)
17.3. Активност и учество
/
Kритериуми за оценување (бодови/
/
/
оценка)
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Услов за потпис и за стекнување
Услов за добивање потпис и за стекнување на
4 ЕКТС
4 ЕКТС е реализација на практичната настава
предвидена во студиската програма, предаден дневник
со евиденција за секојдневните активности потпишан од
интерен ментор (од факултетот) и екстерен ментор (од
стопанството).
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, Англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
22.1. број
1.

Автор

2.
22.2. Дополнителна литература

Наслов

Издавач

Година

Ред.
број
1.
2.

Автор

Наслов

Издавач

Година

