Прилог 3
Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1. Наслов на наставниот
Основи на финансии
предмет
2. Код
4ЕF101521
3. Студиска програма
Менаџмент и претприемништво
4. Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
6. Академска година /
7.
Број на ЕКТС
Прва/Прв
8
семестар
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Марија Гогова Самоников
9. Предуслови за
запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметната дисциплина нуди одговори на прашања кои се поврзани со
проблемите на парите, нивното креирање, за тековите на доходот, а пред се за
неговата распределба, прераспределба, како и за 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.
11. Содржина на предметната програма:
1.
Развој на финансиите како наука
2.
Финансиски систем
3.
Деловни финансии
4.
Монетарно и банкарско работење
5.
Јавни финансии
6.
Меѓународни финансии
12. Методи на учење: усно и писмено излагање
13. Вкупен расположив фонд на време 8ЕКТС х 30 часа = 240 часа
14. Распределба на расположивото
45+30+30+60+75=240 часа (3+2+2)
време
15. Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
(15 недели х 3 часа = 45
часа)

45 часа

16.

Други форми на
активности

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

30 часа

16.2. Самостојни задачи

60 часа

16.3. Домашно учење - задачи

75 часа

30 часа

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

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

10 бодови
20 бодови

18. 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)
19. Услов за потпис и полагање Освени 42 бодови од парцијални испити,
на завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
20. Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски
наставата
21. Метод на следење на
самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1. Ристо Фотов

22.

Наслов

Издавач

Година

Основи на финансии, Економски
второ дополнето и
факултет,
22.1.
изменето издание
Универзитет
„Гоце Делчев“
Штип
2. Zvi Bodie, Robert Finance (Preliminary Prentice Hall
C. Merton
Edition)
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
Автор
Наслов
број
1. Стивен А. Рос, Корпоративни
Рандолф
В. финансии
Вестерфилд,
Џефри Ф. Џаф

2013

1997

Издавач
McGraw-Hill
(Превод
Влада
Република
Македонија)

Година
2005
од
на

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Основи на економија
предмет
2.
Код
4EF112621
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Првциклус на студии
циклус)
6.
Академска година /
7.
Број на ЕКТС кредити
Прва/Прв
6
семестар
8.
Наставник
Проф. д-р Дарко Лазаров
9.
Предуслови за запишување
на предметот
10. 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.
11. Содржина на предметната програма: Интерпретација на десетте принципи на
економијата како вовед во основните економски принцпи (како луѓето донесуваат
одлуки, како луѓето 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,
1.

12.

13.
14.
15.

16.

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: Теоретскипредавања, 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 6ЕКТС х 30 часа = 180часа
Распределба на расположивото
30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)
време
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
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3.

Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

60 часа
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)
10 (десет) (A)
од 91 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање Освоени 42 бодови од парцијални испити, изработена
на завршен испит
семинарска работа и редовност на предавања и вежби.
20. Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски јазик
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.
22.1. Задолжителна литература

Ред.
Автор
број
1. Грегори Менкју

Наслов

Издавач

Година

Принцпи на економија Thomson South – 2004
Western,
(превод од
владата)
2. Дарко Лазаров
Бизнис економија:
Универзитет
2018
селектирани
Гоце Делчев микроекономски теории Штип. ISBN 978и концепти - скрипта. 608-244-590-8
Дополнителна литература

22.2.

Прилог бр.3

Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1. Stiglitz J., Walsh C. Economics, Third Edition Norton &
Company, New
York
2. Таки Фити
Економија
Економски
фалултет,
Скопје

Година
2002

2014

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Основи на сметководство
предмет
2.
Код
4EF112721
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на
Економски факултет
студиската програма
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
(единица, односно
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
6.
Академска година /
7.
Број на ЕКТС кредити
Прва / Прв
6
семестар
8.
Наставник
Проф. д-р Благица Колева
9.
Предуслови за
запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот Основи на сметководство е замислен да им понуди на студентите основни
сознанија за концептуалните, теоретските и практичните аспекти на сметководството во
современото турбулентно опкружување. При конципирање на програмата е земен во
предвид фактот дека предметот се изучува во прва година на повеќе департмани, на кои
согласно предвидената програма овие знаења повеќе или помалку ќе се надоградуваат
во текот на студирањето. Намерата на наставата по предметот е да и помогне на
студентите да се здобијат со задоволителни познавања на основните принципи во
сметководството и начинот на нивното имплементирање; ги осознаат потребите на
потенцијалните корисници на сметководствените информации, интерни и екстерни; се
запознаат со структурата на основните финансиски извештаи, односно билансот на
состојба, билансот на успех, извештајот за парични текови, извештајот за промена на
1.

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; да научат како да го применуваат националниот сметковен план, a преку
практичните примери за книжење содржани во материјалот за учење да можат практично
да ја осознаат постапката на сметководствената евиденција на економските трансакции,
со цел составување на квалитетни финансиски извештаи од страна на деловните
ентитети.
11. Содржина на предметната програма:
1.
Основи на сметководството и сметководствената евиденција: дефинирање на
поимот сметководство и неговите составни делови; сметководствени информации,
квалитативни карактеристики на информациите и корисници; цели и задачи на
сметководството; видови на сметководствени документи; чекори на процесот на
сметководствена евиденција;
2.
Поим, структура и начин на подготовка и презентација на основните финансиски
извештаи: биланс на состојба, биланс на успех, извештајот за парични текови,
извештајот за промена на капиталот и белешките кон финансиските извештаи, кои
задолжително ги изготвува и презентира секој деловен ентитет, за сите корисници
(стејкхолдери), кои врз основа на информациите од нив донесуваат рационални
економски одлуки.
3.
Анализирање и евидентирање на трансакции, евиденција на постојаните средства,
како долгорочен имот на деловните ентитети, поим и поделба, деловни книги во
кои се евидентираат сите нивни промени, како и книговодствена евиденција, преку
конкретни, практични примери.
4.
Сметководствена евиденција на тековните средства: парични средства и хартии
од вредност, побарувања од купувачите, временски разграничувања и залихи.
5.
Евиденција на капиталот и обврските, како извори на средства на деловниот
ентитет: евиденција на капиталот и резервите, акционерската премија и
акумулираната добивка (загуба); поим и класификација на обврските (тековни и
нетековни) и сметководствен третман на нивните различни видови.
6.
Евиденција на приходите и расходите, како елементи на билансот на успех на
деловните ентитети: поим за трошоците, нивната класификација и системи на
пресметка.
7.
Финансиски резултат (добивка или загуба), пресметка и распределба.
8.
Задачи за вежби (практични примери за илустрација на сметководственото
книжење)
12. Методи на учење:
Метод на усно и писмено излагање
13. Вкупен расположив фонд на
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
време
14. Распределба на расположивото
30+30+30+30+60= 180 часа (2+2+1)
време
15. 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).

16. Други форми на
активности

16.1.

Проектни задачи

30 часа

16.2.

Самостојни задачи

30 часа

16.3.

Домашно учење

60 часа

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

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

10 бодови
20 бодови

18. 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)
19. Услов за потпис и
Освоени 42 бодови од парцијални испити (колоквиуми),
полагање на завршен испит изработена индивидуална работа и редовност на
предавања и вежби.
20. Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски јазик
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература

22.1.
22.

Ред.
Автор
број
1. Русевски Трајко,
Блажо Недев,
Зорица
Божиновска
Лазаревска,
Љубиша
Јаневски, Зоран
Миновски
2. Русевски Трајко,
Блажо Недев,
Зорица
Божиновска
Лазаревска,
Љубиша
Јаневски, Зоран
Миновски

Наслов

Издавач

Година

Основи на
сметководството и
збирка задачи

Економски
факултет,
Скопје

Вовед во
сметководството

Економски
2004
факултет, Скопје

2005

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Needles, Powers, Principles of Accounting, Houghton Mifflin
1999
Mills, Anderson
seventh edition
Company College
Division, Boston,

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Математика за бизнис
2.
Код
4EF111421
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
7.
Број
на
ЕКТС 6
Прва / Прв
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Билјана Златановска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења од областа на математиката и нејзината примена во економијата.
11. Содржина на предметната програма:
1. Бројни множества: Множество на природни броеви, Множество на цели броеви,
Множество на рационални броеви, Множество на реални броеви;
2. Реална низа: Дефиниција на реална низа, Конвергенција и гранична вредност,
Ограничени и монотони низи, Операции со низи, Нула-низи и низи што неограничено
растат по апсолутна вредност, Бројот е, Некои специјални низи;
3. Реална функција од една реална променлива: Основни поими, Примери на функции и
некои класи на функции, Гранични вредности и непрекинатост, Примена на елементарните
функции во економијата (добивка, приход, трошоци, точка на рентабилност), Изводи и
правила на нивно пресметување, Правило на Лопитал, Монотоност и екстреми, Втор извод
и примена, Изводи и диференцијали од повисок ред, Шема за испитување на тек и цртање
на график на функција;
4. Функции од две променливи;
5. Економски функции: Функција на понуда, Функција на побарувачка, Еквилибриум на
пазарот, Еластичност на понуда и побарувачка, Функција на вкупен приход, Функција на
трошоци, Функција на добивка;
6. Интегрално сметање на реална функција од една реална променлива со примена во
економијата.
12. Методи на учење: Предавања, вежби, изработка на семинарски труд, практична настава
13. Вкупен расположив фонд на време
6ЕКТС х 30 часа = 180часа
14. Распределба на расположивото време
30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 30 часа
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.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Други форми на активности

16.1.

Проектни задачи

30 часа

16.2.

Самостојни задачи

30 часа

16.3.

Домашно учење

60 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување (бодови/
до х50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Освени 42 бодови од парцијални испити,
завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и аудиториски вежби
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Татјана Атанасова
Математика
УГД
2014
Пачемска,
Лимонка Лазарова
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.

Ристо Малчески,
Самоил Малчески

Математика за
бизнис

ФОН
Универзитет

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Македонски јазик 1
2.
Код
4FF100721
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
7.
Број на ЕКТС
Прва/Прв
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Ана Витанова Рингачева

2010

4

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со
фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Се воведуваат и во
основните начини на зборообразувањето. Владеење со македонскиот јазик во усна и во
писмена форма. Познавање од областа на фонетиката и фонологијата на македонскиот
јазик. Способност за практична примена на знаењата од областа на правописот и
правоговорот.
Содржина на предметната програма:
Фонетика и фонологија: Глас и фонема; Поделба на гласовите: Самогласки, самогласно р
и согласки; Гласовни промени: Самогласки во непосреден допир; Испуштање на
самогласките (е, о, а); Редување на самогласки во коренот на зборот; Едначење по
звучност; Звучни согласки на крајот на зборот; Удвоени согласки; Испуштање на согласки;
Редување на согласки. Акцент: Општи карактеристики на акцентот во македонскиот јазик;
Отстапување од третосложното акцентирање; акцентот кај сложените зборови; Акцентот
кај зборовите од туѓо потекло; Акцентски целости: Акцентски целости со два полнозначни
збора; Проклитички акцентски целости; Енклитички акцентски целости; Комбинирани
акцентски целости. Правопис и правоговор: Правопис на согласките (ј, л, љ, ќ, ѓ, џ, ѕ, в, ф,
х); Слеано и разделено пишување на зборовите; Делење на зборот на крајот на редот;
Употреба на голема буква; Скратеници; Скратување на зборовите; Транскрипција на туѓи
имиња од српски, бугарски, албански, новогрчки, англиски, германски, италијански, руски,
француски и шпански јазик; Предавање на македонското писмо на латиница;
Интерпункциски знаци: точка, запирка, точка и запирка, прашалник, извиник, две точки, три
точки, загради, црта, наводници, полунаводници; Правописни знаци: точка, две точки, три
точки, црта, цртичка, загради, апостроф, ѕвездичка, надреден знак.
Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални
работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи,
самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во
наставата и вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1.
Предавања- теоретска
30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2.
Вежби (лабораториски,
15часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
30 часа
16.2.
Самостојни задачи
30 часа
16.3.
Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Стојка Бојковска,
Лилјана МиноваЃуркова, Димитар
Пандев, Живко
Цветковски
2.
Блаже Конески

22.

3.

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 семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски јазик
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

Општа граматика на Просветно дело 2008
македонскиот јазик

Граматика на
македонскиот
литературен јазик
Современ
македонски јазик 1

Просветно дело 2004
Табернакул

2013

Автор

Наслов

Издавач

Година

Живко Цветковски
Снежана ВеновскаАнтевска
Симона ГруевскаМаџоска
Елка Јачева-Улчар
Симон Саздов

Правопис на
македонскиот јазик

Институт за
македонски
јазик „Крсте
Мисирков“ –
Скопје

Симон Саздов

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

2017

Култура АД –
Скопје

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Англиски јазик ниво А2.1
2.
Код
4FF100621
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
Број
на
ЕКТС 4
Прва/Прв
7.
кредити
8.
Наставник
виш лектор м-р Драган Донев
9.
Предуслови за запишување на

10.

12.

предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво
А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да
препознава слухово зборови и нејфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со
неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да
разбира
текстови,
пишани
описи
и
упатства/брошури/менија/возни
редови/соопштенија/ознаки од непосредената околина, како и лични писма и куси
новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази,
како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни
форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со
повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно
разбран дел;
да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води
разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може
да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува
различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден
интерес; да може да напише порака/ писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да
опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.
Содржина на предметната програма:
Граматика: прв кондиционал; Present simple passive; прилози за време; Past continuous и
Past simple; модални глаголи за изразување способност; прилози за начин; Past simple
passive; пасивни конструкции во Past Simple; глаголи со два предмети; зборување за
минати навики со would; Past perfect simple; членови; will и going to за одлуки и планови;
втор кондиционал; индиректен говор; both, either, neither; придавки од сегашен и минат
партицип; контрастирање на сегашни времиња (Present Simple, Present Continuous и
Present Perfect); помошни глаголи (be, do have); Question Tags; пасивни конструкции во
Present Simple; прилози и прилошки фрази за Present Perfect (already, for, since, just, yet);
описни придавки кои се однесуваат на облека контрастирање времиња (Present Perfect и
Past Simple); контрастирање минати времиња (Past Simple и Past Continuous); прилози и
прилошки определби за време (for (decades/ ages/ hours); since; recently; ago; yesterday; last
night/ week/ month/ year; in 2013; later, immediately; at once; suddenly); глаголски именки
(gerunds); описни придавки (bright, daily); зборообразување на придавки (-ing /-ed);
колокации: get lost; wait (for); catch (the bus); pack your bag; book (a ticket/a room); work
(in/at/for/with);прилози за начин; неправилни форми (good - well; fast - fast; hard - hard);
директен и индиректен предмет во реченица; Subject & object questions; пасивни
конструкции во Future Simple;- модални глаголи must и have to; дел-реченици со that
Лексика: збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; болести;
фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови поврзани со
криминал; поздрави и подароци; медиуми; пари; семејство, пријатели и меѓусебни
релации; дом; спорт и слободни активности; временски услови и природни несреќи; храна
и пијалоци; природа и околина.
Читање: студентот чита текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана
лексика; чита и изведува заклучок од текстови и куси новинарски статии поврзани со
секојдневни општествени теми со конкретна содржина;
Зборување: прераскажување на урбана легенда/приказна/мит/минат настан; барање за
појаснување на недоволно разбран дел од разговор; искажување претходни искуства;
зборување за патувања/туризам;искажување правила, обврски и неопходност; зборување
за образование, технологија и интереси; детално опишување на одредени карактеристики
вклучувајќи специфичност, степен, (не)возможност;искажување дејства опишувајќи
одредена специфика/степен.

Пишување: студентот пишува за планови за продолжување на образованието; издвојува
клучни зборови, изрази и фрази и прави претходно планирање за писмено да опишат иден
план; конструира реченици со кои се изразува неопходност, правило или обврска и ги
вклучува во логички поврзан пишан текст; коригира пишан текст за да ја подобри
вештината за пишување;пишува едноставен состав натема од личен интерес(креативно
пишување).

13.

14.
15.

Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи,
предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно
учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и
вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1.

15.2.

Предавања- теоретска
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

30 часа

15часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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,
завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.

18.

19.

20.
21.
22.

16.1.
16.2.
16.3.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број

30 часа
30 часа
15 часа

Македонски јазик и англиски јазик
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

1.

22.2.

Virginia Evans- Jenny
Upstream
Dooley
Elementary A2
2.
Clive Oxenden and
New English File
Christina Latham-Koenig
Beginner
Дополнителна литература

Express
2006
Publishing
Oxford University 2011
Press

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Zoze Murgoski

English Grammar:
With Contrastive
Notes on
Macedonian

National and
1997
University Library
Kliment Ohridski

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Италијански јазик ниво А1.1
2.
Код
4FF100421
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
7.
Прва/Прв
Број на ЕКТС
4
кредити
8.
Наставник
лектор д-р Надица Негриевска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената
задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од
секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од
секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати
комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните
интонациски модели во исказна и во
прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и
одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо.
Читање:глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да
разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и
едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати,
реклами, проспекти.
Зборување:да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да
поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните
податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и
едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за
усно изразување.
Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да
пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки
едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да
ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради

11.

сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.
Содржина на предметната програма:
Граматика:ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки (Sostantivi in -o, a,-e: - genere – numero, Aggettivi: - qualificativi in - o , - a, - e (bello, brutto, grande) - possessivi
(il mio-i miei; il tuo/i tuoi; il suo/i suoi; la mia/le mie; a tua/le tue; la sua/le sue; - dimostrativi
(questo/i, questa/e)); лични заменки (pronomi personali (io/tu/lui/lei/Lei noi/voi/loro/Loro);
определен и неопределен член (Articolo determinativo e indeterminativo); сегашно време од
глаголот essere и глаголот avere; сегашно време (правилни и неправилни глаголи),
модални глаголи (le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, -ire) - indicativo presente dei verbi
regolari - indicativo presente dei verbi in –ire che prendono –isc (preferire, spedire) - indicativo
presente dei verbi irregolari (andare, venire, fare, uscire) - indicativo presente dei verbi modali
(potere, dovere, volere); прилози Avverbio: - di tempo (oggi, adesso, sempre, mai, di solito,…) di luogo (vicino, lontano) - di modo (bene, male) - di intensità (molto, poco) - interrogativo (dove,
quando, come, perché, quanto); предлози Preposizione (in, a, di, da, con, su, per).
Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои,
предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини,
интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови;
Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика.
Зборување:формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање
информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност);
барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување
афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за
ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање;
барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување;
опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив;
играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни
ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми.
Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа;
пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени
зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од
40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од
наставникот.
Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и
формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.

12.

13.
14.

Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални
работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи,
самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во
наставата и вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)

15.

Форми на наставните активности 15.1.

15.2.

Предавања- теоретска
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

30 часа

15часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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,
завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.

18.

19.

20.
21.
22.

16.1.
16.2.
16.3.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Marin,T. & Magnelli,S.

2.

30 часа
30 часа
15 часа

Македонски јазик и италијански јазик
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Progetto italiano 1,
nuovo(Libro dello
studente)
Progetto italiano 1,
nuovo
(Quaderno degli
esercizi)

Edilingua

Автор

Наслов

Издавач

Година

Marin,T.

La prova orale 1
(Manuale di
conversazione,livello
elementare intermedio)

Edilingua

2000

Marin,T. & Magnelli,S.

Година

2006
Edilingua
2006

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

2.
L. Toffolo & N. Nuti
3.

Cozzi, N., Federico F.
&Tancorre, A.

Allegro 1, Corso di
italiano per stranieri,
Livello elementare
Caffѐ Italia, Corso di
italiano 1

Edilingua

2003

ELI s.r.l.

2005

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Шпански јазик ниво А1.1
2.
Код
4FF100121
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
7.
Број на ЕКТС
Прва/Прв
4
кредити
8.
Наставник
лектор м-р Марија Тодорова
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената
задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од
секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од
секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати
комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните
интонациски модели во исказна и во
прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и
одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо.
Читање:глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да
разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и
едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати,
реклами, проспекти.
Зборување:да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да
поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните
податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и
едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за
усно изразување.
Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да
пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки
едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да
ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради
сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.
11. Содржина на предметната програма:
Граматика:ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки;
определен и неопределен член; сегашно време од глаголите ser/estar;сегашно време
(правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози за време и за место;
предлози.
Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои,

предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини,
интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови;
Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика.
Зборување:формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање
информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност);
барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување
афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за
ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање;
барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување;
опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив;
играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни
ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми.
Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа;
пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени
зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од
40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од
наставникот.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и
формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.
Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални
работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи,
самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во
наставата и вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски, 15часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик и шпански јазик
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Dr. Marianne
¡Vamos! - 1
Mundo Español
Barceló,Juana Sánchez
ediciones
Benito, Verónica
Beucker, P.M.
Luengo,Bibiana Wiener
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
A. Gonzales Hermoso, J. “Gramatica de
Мадрид,
R. Cuenot, M. Sanchez español lengua
Шпанија
Alfaro
extranjera”
2.
Cristina Karpacheva
“Manual de español” Софија
3.
Ramon Sarmiento
“Gramatica
”Colibri”, Софија
progresiva de
español para
extranjeros”

22.

Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.

Година
2007

Година
1999

1998
1998

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Француски јазик ниво А1.1
2.
Код
4FF100521
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
7.
Број на ЕКТС
Прва/Прв
4
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Светлана Јакимовска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената
задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од
секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од
секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати
комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните
интонациски модели во исказна и во
прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и

11.

12.

13.
14.

одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо.
Читање:глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да
разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и
едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати,
реклами, проспекти.
Зборување:да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да
поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните
податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и
едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за
усно изразување.
Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да
пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки
едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да
ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради
сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на француски јазик.
Содржина на предметната програма:
Граматика:ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки;
определен и неопределен член; сегашно време од глаголите être/avoir;сегашно време
(правилни и неправилни глаголи), модални глаголи; прилози; предлози.
Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои,
предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини,
интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови;
Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика.
Зборување:формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање
информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност);
барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување
афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за
ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање;
барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување;
опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив;
играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни
ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми.
Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа;
пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени
зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од
40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од
наставникот.
Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и
формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.
Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални
работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи,
самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во
наставата и вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)

15.

Форми на наставните активности 15.1.

15.2.

Предавања- теоретска
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

30 часа

15часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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,
завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.

18.

19.

20.
21.
22.

16.1.
16.2.
16.3.

30 часа
30 часа
15 часа

Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик и француски јазик
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација и евалуација од студенти
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Capelle, G. & Мenand,R. Taxi 1 (Méthode de Edilingua
2003
français)
2.
Capelle, G. & Мenand,R. Taxi 1 (Cahier des
Edilingua
2003
exercices)
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Руски јазик ниво А1.1
2.
Код
4FF100321
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

5.
6.
8.
9.
10.

11.

оддел)
Степен
Академска година/семестар

Прв циклус
Прва/Прв

Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Игор Станојоски
7.

4

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената
задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од
секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од
секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати
комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните
интонациски модели во исказна и во
прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и
одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо.
Читање:глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да
разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и
едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати,
реклами, проспекти.
Зборување:да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да
поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните
податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и
едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за
усно изразување.
Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да
пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки
едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да
ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради
сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на руски јазик.
Содржина на предметната програма:
Граматика:ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки; лични заменки;
член; сегашно време; прилози; предлози; инфинитивни конструкции со зборовите „можно“
и „нужно“, показни заменки.
Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои,
предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини,
интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови;
Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика.
Зборување:формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање
информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност);
барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување
афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за
ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање;
барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување;
опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив;
играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни
ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми.

Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа;
пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени
зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од
40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од
наставникот.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и
формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.
Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални
работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи,
самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во
наставата и вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1.
Предавања- теоретска
30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2.
Вежби (лабораториски,
15часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
30 часа
16.2.
Самостојни задачи
30 часа
16.3.
Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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
Освоени 42 бода од двата колоквиуми,
завршен испит
семинарската работа, редовноста на предавањата
и вежбите
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик и руски јазик
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број

1.

Ирина Осипова

«Ключ» - Учебник
русского языка для
начинающих.

Corvina, Москва 2005

Наслов

Издавач

Година

Русский язык.
Курсы 2017 г.

2017

СМИО Пресс,
СанктПетербург

2006

2.
Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Автор
S. A. Khavronina,
A. I. Shirochenskaya

2.
Л. В. Московкин,
Л. В. Сильвина

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

Русский язык в
упражнениях.
(Russian in exercises)
Русский язык.
Учебник для
иностранных
студентов
подготовительных
факультетов

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
4EF111821
Менаџмент и маркетинг
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Број на ЕКТС 6
кредити
Проф. д-р Елена Веселинова
Прва/ Втор

7.

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 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; Мотивација, Комуникација, Етика и општествена одговорност, Интеракциско
однесување, Менаџментот на себеразвојот, Преферирање на вистиското лидерство и
препзнавање и избегнување на псевдо лидерството.
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на
6ЕКТС х 30 часа = 180часа

14.
15.

16.

време
Распределба на расположивото 30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)
време
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)
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3.

17.

17.3.

70 бодови

Семинарска 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

21.

60 часа

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.

20.

Домашно учење

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)
Освоени 42 бодови од парцијални испити, изработена
семинарска работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски и англиски
Самоевалуација

22. Литература
Задолжителна литература
22.1.

Ред. Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Трајко Мицески и Елена Современ менаџмент Економски
Веселинова
факултетУГД- Штип
2.
Gareth R.Jones,
Современменаџмент Превод:
Jenifer M.George
Влада на РМ
3.
Рики В.Грифин
Основи на менаџмент Превод:
Влада на РМ

Година
2016

2008
2010

Дополнителна литература
22.2.

Ред. Автор
број
1.

Бобек Шуклев

Наслов

Издавач

Менаџмент

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

2.

Трајче Мицески

Менаџмент и
Лидерство

3.

John R. Schermerhorn,
Jr.

Management, 9th
edition

Година

2013

2010

2008

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Организациско однесување
2.
Код
4ЕF112421
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски Факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
7.
Број на ЕКТС
Прва /Втор
6
кредити
8.
Наставник
Редовен проф. д-р Еленица Софијанова
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Наставната содржина на предметот е прилагодена така што ќе ги запознае студентите со
фундаменталните законитости кои се почитуваат вода 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.
11. Содржина на предметната програма:
Современи пристапи кон организациското однесување; Улогата на менаџерите во
организациското однесување; Индивидуалните разлики и карактеристики на личноста во
организациското однесување; Перцепцијата како клучен регулатив во организациското
однесување; Социјалната мотивација во организациското однесување; Организациското
однесување и улогите во него; Градење на групни структури во организацијата; Систем на
улоги и систем на групи во организацијата; Креативна способност – иновативни и етички
способности; Групи во организацијата; Развивање на интергрупни структури; Групно
структурирање и модели на комуникација;
Предвидени се и вежби: Организациско однесување и менаџментот; Кој е менаџер и што
работи менаџерот?, Создавање формален авторитет и статус; Анализа на клучните
варијабли во однесувањето на поединецот; Создавање на модел за карактеристики на
работните задачи во организацијата; Зошто луѓето се вклучуваат во групни активности;
Мотиви за зголемена продуктивност, мотивираност на вработените.
12.

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

13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1.

15.2.

6ЕКТС х 30 часа = 180 часа
30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)
Предавања- теоретска 30 часа
настава,
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски, 30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа,
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Проектни задачи
30 часа
Самостојни задачи
30 часа
Домашно учење
60 часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
70 поени
17.2. Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 поени
17.3. Активност и учество
20 поени
Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет)
F
оценка)
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
Постигнат успех од 60% од двата
Освени 42 бодови од парцијални испити,
колоквиуми и завршниот испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.

18.

19.

20.
21.
22.

16.1.
16.2.
16.3.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Branislav Cukic

Македонски и англиски
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

Organizacisko
ponashanje u
ulogama I grupama

Fakultet za
industriski
menadzment

2005

Автор

Наслов

Издавач

Година

Kinicki, Angelo, Robert
Kreitner

Organizational
Behavior, key
conncepts, skills &
best practices

McGraw-Hill,
Irwin,
Hightstown

2006

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Финансиско сметководство
предмет
2.
Код
4EF113821
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на
Економски факултет
студиската програма
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
(единица, односно
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
6.
Академска година /
7.
Број на ЕКТС кредити 6
Прва / Втор
семестар
8.
Наставник
Проф. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска
9.
Предуслови за
запишување на предметот
10. 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, a преку
практичните примери за книжење содржани во материјалот за учење да можат практично
да ја осознаат постапката на сметководствената евиденција на економските трансакции,
со цел составување на квалитетни финансиски извештаи од страна на деловните
ентитети.
11. Содржина на предметната програма:
9.
Основи на сметководството и сметководствената евиденција: дефинирање на
поимот сметководство и неговите составни делови; сметководствени информации,
квалитативни карактеристики на информациите и корисници; цели и задачи на
сметководството; видови на сметководствени документи; чекори на процесот на
сметководствена евиденција; влијание на економските промени врз финансиската
состојба на деловниот ентитет.
10.
Поим, структура и начин на подготовка и презентација на основните финансиски
извештаи: биланс на состојба, биланс на успех, извештајот за парични текови,
извештајот за промена на капиталот ибелешките кон финансиските извештаи, кои
задолжително ги изготвува и презентира секој деловен ентитет, за сите корисници
(стејкхолдери), кои врз основа на информациите од нив донесуваат рационални
економски одлуки.
11.
Евиденција на постојаните средства, како долгорочен имот на деловните ентитети,
поим и поделба, деловни книги во кои се евидентираат сите нивни промени, како и
книговодствена евиденција, преку конкретни, практични примери.
12.
Сметководствена евиденција на тековните средства: парични средства и хартии
од вредност, побарувања од купувачите, временски разграничувања и залихи.
13.
Евиденција на капиталот и обврските, како извори на средства на деловниот
ентитет: евиденција на капиталот и резервите, акционерската премија и
1.

14.

15.
16.

акумулираната добивка (загуба); поим и класификација на обврските (тековни и
нетековни) и сметководствен третман на нивните различни видови.
Евиденција на приходите и расходите, како елементи на билансот на успех на
деловните ентитети: по за трошоците, нивната класификација и системи на
пресметка.
Финансиски резултат (добивка или загуба), пресметка и распределба.
Задачи за вежби (практични примери за илустрација на сметководственото
книжење)

12. Методи на учење:
Метод на усно и писмено излагање
13. Вкупен расположив фонд на
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
време
14. Распределба на расположивото
30+30+30+30+60= 180 часа (2+2+1)
време
15. 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).
16. Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3.

Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество

60 часа
70 бодови
10 бодови
20 бодови

18. 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)
19. Услов за потпис и
Освоени 42 бодови од парцијални испити (колоквиуми),
полагање на завршен испит изработена индивидуална работа и редовност на
предавања и вежби.
20. Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.
22.1. Задолжителна литература

Ред.
број
1.

2.

Автор

Наслов

Издавач

Оливера
ЃоргиеваТрајковска,
Благица Колева
Хорнгрен,
Сандем, Елиот,
Филбрик

Финансиско
сметководство

Универзитет Гоце 2019
Делчев, Штип

Вовед во финансиско Prentice Hall
сметководство-(Проект
превод на Влада на РМ)

Година

2006

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

Автор

Наслов

Издавач

Barry Elliott, Jamie Financial Accouniting and Prentice HallElliott
reporting
Financial times

Година
2011

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Статистика за бизнис
предмет
Код
4EF113421
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
Академска година /
7.
Број на ЕКТС кредити
Прва/Втор
6
семестар
Наставник
Доц. д-р Влатко Пачешкоски
Предуслови за запишување
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: Теоретскипредавања, 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
30+30+30+30+60= 180 часа (2+2+1)

15.

време
Форми на наставните
активности

16.1.

Предавања- теоретска
30 часа
настава.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
Проектни задачи
30 часа

16.2.

Самостојни задачи

30 часа

16.3.

Домашно учење

60 часа

15.1.

15.2.

16.

17.

Други форми на
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
18.

19.
20.
21.

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 Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
на завршен испит
семинарска работа и редовност на предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Пол Њуболд,
Вилијам
Л.Карлсон, Бети
Торн

Статистика за бизнис и
2010
економија
Магор, Скопје
(Превод на
Владата на РМ)

22.

Издавач

Година

2.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Глигор Поповски, Статистика
Василка Попоска
Тренеска

Издавач

Година

Универзитетски 2001
учебник,
Киро Дандаро,
Битола

2.

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Македонски јазик 2
2.
Код
4FF101421
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
7.
Број на ЕКТС
Прва/Втор
4
кредити
8.
Наставник
доц. д-р Ана Витанова Рингачева
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите се запознаваат со македонскиот јазик и со неговиот развој. Се запознаваат со
фонолошко-фонетската и со морфолошката структура на јазикот. Способност да се
владеат темите од граматиката на македонскиот литературен јазик, зборот – зборовните
групи и граматичките категории. Способност да се владеат граматичките категории на
именските зборови. Познавање на граматичките категории и карактеристики на глаголот
(прости и сложени глаголски форми).
11. Содржина на предметната програма:
Морфологија и морфосинтакса: Морфологијата како дел од граматиката; Поим за
морфема и збороформа. Видови морфеми; Морфолошки (афиксен) начин на
зборообразување;
Зборовни групи; Класификација на зборовните групи; Именки:
класификација (поделба) на именките; Граматички категории на именките: родот, бројот:
видови множина; определеноста/ неопределеноста на именките; вокативна форма;
Зборообразување на именките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и
образување на сложени именки; Функции на именките во реченицата. Придавките:
поделба на придавките; Граматички категории на придавките; Зборообразување на
придавките: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување и образување на
сложени придавки; Функции на придавкит; Заменките: лични заменки; лично-предметни
заменки; показни заменки; Заменките во реченицата; Броевите: граматички категории на
броевите; Броеви за одредена и приближна бројност; Функции на броевите; Глаголи:
Граматички категории на глаголот: време, начин, лице, вид, преодност, број и род, залог,
дијатеза; Класификација на глаголите; Формите на глаголот: прости глаголски форми:
сегашно време, минато определено свршено време, минато неопределено свршено
време, заповеден начин; Нелични глаголски форми: глаголска л-форма, глаголска
придавка, глаголска именска и глаголски прилог; Сложени глаголски форми: минато
неопределено несвршено и свршено време, предминато време, идно време, минато-идно
време, идно прекажано време, можен начин, има-конструкции, сум-конструкции;
Зборооразување на глаголите: суфиксно, префиксно, префиксно-суфиксно образување,
образување на сложено глаголи. Прилози: Потекло и образување на прилозите; Значење
на прилозите; Функции на прилозите. Предлози. Сврзници и зврзувачки зборови.
Партикули. Извици. Модални зборови.
12. Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални
работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи,

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во
наставата и вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски, 15часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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
Освоени 42 бода од двата колоквиуми,
завршен испит
семинарската
работа,
редовноста
на
предавањата и вежбите
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Стојка Бојковска,
Општа граматика на Просветно дело 2008
Лилјана Миновамакедонскиот јазик
Ѓуркова, Димитар
Пандев, Живко
Цветковски
2.
Блаже Конески
Граматика на
Просветно дело 2004
македонскиот
литературен јазик
3.
Симон Саздов
Современ
Табернакул
2013
македонски јазик 2
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број

1.

Живко Цветковски
Снежана ВеновскаАнтевска
Симона ГруевскаМаџоска
Елка Јачева-Улчар
Симон Саздов

Правопис на
Институт за
македонскиот јазик македонски
јазик „Крсте
Мисирков“ –
Скопје

2017

Култура АД –
Скопје,

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Англиски јазик ниво А2.2
2.
Код
4FF101121
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
7.
Број на ЕКТС
Прва/Втор
4
кредити
8.
Наставник
виш лектор м-р Драган Донев
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентот да владее со граматички и реченични структури соодветни за возраста и ниво
А2 за владеење на јазикот, како и неколку елементи од преодното рамниште Б1; да
препознава слухово зборови и нејфреквентни фрази, изрази и колокации поврзани со
неговата/нејзината посредна и непосредна околина за да задоволи конкретни потреби; да
разбира
текстови,
пишани
описи
и
упатства/брошури/менија/возни
редови/соопштенија/ознаки од непосредената околина, како и лични писма и куси
новинарски текстови на теми од личен интерес; да извлече клучни зборови/изрази/фрази,
како и главна идеја и важни детали во текстови и да препознава цел и намена во различни
форми на текстови; да разбира соговорник доколку говорот е јасно артикулиран со
повремени барања за повторување, објаснување и преформулирање на недоволно
разбран дел;
да разликува употреба на неформален од основен формален стил; да може да води
разговор на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден интерес; да може
да изрази чувство, мислење и/или став поткрепен со аргументи, како и да споредува
различни мислења/ставови на познати и помалку познати теми, како и теми од непосреден
интерес; да може да напише порака/ писмо/белешка/разгледница, како и приказна и/или да
опише место/настан и да пополни формулари со основни лични податоци.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Содржина на предметната програма:
Граматика: Past Continuous Tense во корелација со Past Simple Tense; Present Perfect
Tense во корелација со Past Simple Tense; фразални глаголи; модални глаголи: - can/could;
повратни заменки; редот на придавките; пасивни конструкции во Present Simple; условни
реченици - First Conditional - Second conditional; односни реченици со who, which, that,
where, whose; индиректен говор.
Лексика: временски услови и природни несреќи; делови на тело; болести и терапија;
професии; храна, пијалоци, оброци и места за јадење; рецепти; продавници, производи,
облека и купување; хоби и слободни активности; спорт и опрема; филмови и забава;
компјутери; вселена, НЛО и виртуелна реалност.
Читање:идентификување конкретни информации во даден текст од позната и помалку
позната содржина;идентификување значење на непознат збор во даден текст.
Зборување:изразување: вчудовиденост, љубов, совет, среќа,предупредување, заповед,
молба, условност, допаѓање/недопаѓање, учтивост, способност можност/неможност;
искажување мислења и реакции во неформални дискусии;водење едноставна (до А2+)
усна комуникација со одберање на соодветни функции во конкретниот социокултурен
контекст.
Пишување:правилно пишување реченици од општ контекст; неформално писмо по дадени
инструкции;кус, насочен состав (70-100 зборови) со примена на соодветни јазични
елементи и интерпункциски знаци.
Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи,
предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно
учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и
вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски, 15часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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
Освоени 42 бода од двата колоквиуми,
завршен испит
семинарската работа, редовноста на

предавањата и вежбите
20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Virginia Evans- Jenny
Dooley
2.
Clive Oxenden and
Christina Latham-Koenig
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
број
1.

Zoze Murgoski

Македонски јазик и англиски јазик
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

Upstream
Elementary A2
New English File
Beginner

Express
2006
Publishing
Oxford University 2011
Press

Наслов

Издавач

English Grammar:
With Contrastive
Notes on
Macedonian

National and
1997
University Library
Kliment Ohridski

Година

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Германски јазик ниво А1.1
2.
Код
4FF100221
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
7.
Број на ЕКТС
Прва/Прв
4
кредити
8.
Наставник
лектор м-р Марица Тасевска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената
задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од
секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од
секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати
комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните
интонациски модели во исказна и во
прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и
одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо.
Читање:глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да
разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и
едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати,
реклами, проспекти.
Зборување:да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да
поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните

11.

податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и
едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за
усно изразување.
Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да
пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки
едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да
ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради
сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.
Содржина на предметната програма:
Граматика: глаголи и конјугација на глаголи (haben, sein, kommen, sprechen, fahren,
schlafen, sehen...) прашални зборови (wer, wo, woher, wie,) лични заменки (акузатив и
датив), присвојни заменки (номинатив и акузатив), определен/неопределен член, делливи
глаголи (trennbare verben), прилози за време (акузатив и датив), прашални реченици,
модални глаголи (mögen,können, wollen, dürfen, sollen, müssen), перфект (минато време),
императив (заповеден начин), прилози за место, можен начин (könnten, würden+infinitiv),
компаратив и слуперлатив кај придавките (viel, gern, gut), глаголи со датив, сврзници за
независни реченици (und, oder, aber, denn), редни броеви.
Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои,
предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини,
интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови; мерки за
тежина, мебел, апарати во домаќинството, временска прогноза, делови од човечкото тело,
дијагнози и препораки, знаменитости на град, превозни средства, мода и облека,
позначајни празници во земјите од германскојазичното подрачје.
Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика.
Зборување:формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање
информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност);
барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување
афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за
ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање;
барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување;
опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив;
дијалози на пазар, во ресторан; опишување на стан или конкретна просторија, опишување
на некоја професија, на посетен град, држава; закажување, презакажување или
откажување на термин; порака на телефонска секретарка, дијалози во трговски центар,
опис на слика од моден магазин, споделување мислења околу специјалитети, честитки и
фрази за честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција
на кратки искази на познати теми.
Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар; подредување зборови во слеана низа;
пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени
зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од
40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од
наставникот.
Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и
Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.

12.

Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални
работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи,

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во
наставата и вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време 30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
15часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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
Освоени
42 бода од двата колоквиуми,
завршен испит
семинарската
работа,
редовноста
на
предавањата и вежбите
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и германски
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Marion Kerner, Silke
Schritte International Hueber Verlag 2006
Hilpert, Monika
1 Kusrbuch +
Reimann,Andreas
Arbeitsbuch
Tomaszewski..
2.
Friederike Jin, Ute Voß Grammatik aktiv
Cornelsen
2018
Üben, Hören,
Sprechen
3.
Ранка Грчева
Голем македонско- Магор
2006
Петер Рау
германски и
германскомакедонски речник
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Димитрија Гацов

Германска
Граматика

1995

2.

Evans Sandra, Pude
Angela, Sprecht Franz
Olga Swerlowa

Menschen A1.2

НУБ „Климент
Охридски“ Скопје
Hueber Verlag

3.

Grammatik &
Langenscheid
Konversation
Arbeitsblätter für den
Deutschunterricht
A1-A2-B1

2012
2013

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот
Германски јазик ниво А1.2
предмет
2. Код
4FF100221
3. Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4. Организатор на студиската
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
програма (единица, односно Економски факултет
институт, катедра, оддел)
5. Степен
Прв циклус
6. Академска година/семестар
7.
Број на ЕКТС кредити 4
Прва / Втори
8. Наставник
лектор м-р Марица Тасевска
9. Предуслови за запишување
на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Слушање:да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената задача;да
разбере глобално и детално значење на слушнаткраток текст со содржина од секојдневниот
живот;да издвои информации од краток едноставенслушнат текст од секојдневниот живот; да
разбере некои невербални елементи употребениво познати комуникативни ситуации;да ги
препознава фонемите, акцентот во зборовитеи основните интонациски модели во исказна и
во
прашална реченица;да разбере едноставни куси искази во врска сопознати теми и одредени
конкретни ситуацииискажани со бавно темпо.
Читање:глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да
разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана
лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и едноставна порака;
да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти.
Зборување:да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да
поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните
податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и едноставен
опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за усно
изразување.
Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да
пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара
на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки едноставни
текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да ги набројува
активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради сопствени
стратегии за совладување на писменото изразување на германски јазик.

11. Содржина на предметната програма:
Граматика:предлози за време (vor,seit, für, bei, nach, in, bis, ab), предлог als, модални глаголи
(müssen, dürfen, sollen,), безлично man со модален глагол, Possessivartikel (Nominativ und
Akkusativ), предлог mit,, предлози за место (Lokale Präpositionen auf die Frage „Wo?“ und
„Wohin?“, Höffliche Afforderung (Konjunktiv II), показни заменки, лични заменки во датив и
акузатив, глаголи со датив, сврзник denn.
Лексика: знаменитости на град; здравје; мода и облека; позначајни празници во земјите од
германскојазичното подрачје.
Читање:кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често употребувана
лексика.
Зборување:именување и дефинирање на занимања; известување за активности во минато
време; размена на информации од сегашно и идно време; утврдување дијагнози и препораки;
опис на лица (карактер и облека), давање на совети; договарање, презакажување и
откажување на термин; дискусии за правила во домаќинството; снаоѓање во хотелска
рецепција; давање инструкции за одредена локација; дискутирање на возниот план; снаоѓање
во сервис служба; изразување на допаѓање/недоаѓање; именување и оценување на парчиња
облека; честитање на празници или свечености во германскојазичните земји; продукција на
кратки искази на познати теми.
Пишување:зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа; пишување
по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени зборови; пишување
пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од 40 до 50 збора) според
дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од наставникот.
Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Германија и
Австрија и формирање позитивен став кон земјите и културата чиј јазик се изучува.
12. Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи,
предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно
учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и
вежбите.
13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
14. Распределба на расположивото
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
15. Форми на наставните
15.1.
Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
15.2.
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
15 часа
работа
16. Други форми на
16.1.
Проектни задачи
30 часа
активности
16.2.
Самостојни задачи
30 часа
16.3.
Домашно учење
15 часа
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
17.3. Активност и учество
20 бодови
18. 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)

19. Услов за потпис и полагање
на завршен испит

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
семинарскар абота и редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува
Македонски и германски
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
22. Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред. Автор
Наслов
Издавач
број
1. Daniela Niebisch, Schritte International 2
HueberVerlag
Sylvette Penning- Kusrbuch + Arbeitsbuch
Hiemstra, Franz
Sprecht, Monika
Bovermann,
Monika Reimann
2. FriederikeJin, Ute Grammatik aktiv Üben, Hören, Cornelsen
Voß
Sprechen
3. РанкаГрчева
Големмакедонско-германски и Магор
ПетерРау
германско-македонскиречник
Дополнителна литература
22.2.
Ред. Автор
Наслов
Издавач
број
1. ДимитријаГацов ГерманскаГраматика

2. Evans Sandra,
Pude Angela,
Sprecht Franz
3. Olga Swerlowa

Menschen A1.2

Година
2006

2018
2006

Година

НУБ
1995
„КлиментОхридски“ Скопје
HueberVerlag
2012

Grammatik
Langenscheid
&KonversationArbeitsblätterfür
den Deutschunterricht A1-A2B1

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Италијански јазик ниво А1.2
2.
Код
4FF100421
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
катедра, оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
7.
Број на ЕКТС
Прва/Втор
кредити
8.
Наставник
лектор д-р Надица Негриевска

2013

4

9.
10.

11.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената
задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од
секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од
секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати
комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните
интонациски модели во исказна и во
прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и
одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо.
Читање:глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да
разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и
едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати,
реклами, проспекти.
Зборување:да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да
поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните
податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и
едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за
усно изразување.
Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да
пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки
едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да
ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради
сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на италијански јазик.
Содржина на предметната програма:
Граматика:ритам, интонација и акцент; род и број на именки и придавки (Sostantivi in -o, a,-e: - genere – numero, Aggettivi: - qualificativi in - o , - a, - e (bello, brutto, grande) - possessivi
(il mio-i miei; il tuo/i tuoi; il suo/i suoi; la mia/le mie; a tua/le tue; la sua/le sue; - dimostrativi
(questo/i, questa/e)); лични заменки (pronomi personali (io/tu/lui/lei/Lei noi/voi/loro/Loro);
определен и неопределен член (Articolo determinativo e indeterminativo); сегашно време од
глаголот essere и глаголот avere; сегашно време (правилни и неправилни глаголи),
модални глаголи (le tre coniugazioni dei verbi (-are, -ere, -ire) - indicativo presente dei verbi
regolari - indicativo presente dei verbi in –ire che prendono –isc (preferire, spedire) - indicativo
presente dei verbi irregolari (andare, venire, fare, uscire) - indicativo presente dei verbi modali
(potere, dovere, volere); прилози Avverbio: - di tempo (oggi, adesso, sempre, mai, di solito,…) di luogo (vicino, lontano) - di modo (bene, male) - di intensità (molto, poco) - interrogativo (dove,
quando, come, perché, quanto); предлози Preposizione (in, a, di, da, con, su, per).
Лексика: азбука, броеви, лични податоци, професии, држави/национална припадност, бои,
предмети во училница, зборови во врска со семејството, изглед и карактерни особини,
интереси, активности во слободното време, денови, месеци, датуми и часови;
Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика.
Зборување:формално и неформално обраќање и поздравување; барање/давање
информација при прв контакт (име, адреса, професија, возраст, национална припадност);
барање/давање информации за активностите од своето слободно време; изразување
афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање информации за
ден, месец, датум или конкретно време/час; поканување/прифаќање и одбивање;
барање/давање дозвола; заблагодарување и одговарање на заблагодарување;

опишување на секојдневните активности, поставување прашања и одговарање на нив;
играње улоги според дадени модели; учество во кратки и едноставни комуникативни
ситуации од секојдневниот живот; продукција на кратки искази на познати теми.
Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа;
пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени
зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од
40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од
наставникот.
Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Италија и
формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални
работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи,
самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во
наставата и вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1.
Предавања- теоретска
30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2.
Вежби (лабораториски,
15часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
30 часа
16.2.
Самостојни задачи
30 часа
16.3.
Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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
Освоени 42 бода од двата колоквиуми,
завршен испит
семинарската работа, редовноста на предавањата
и вежбите
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик и италијански јазик
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература

Ред.
број
1.

2.

Автор

Наслов

Издавач

Marin,T. & Magnelli,S.

Progetto italiano 1,
nuovo(Libro dello
studente)
Progetto italiano 1,
nuovo
(Quaderno degli
esercizi)

Edilingua

Наслов

Издавач

Година

Edilingua

2000

Edilingua

2003

ELI s.r.l.

2005

Marin,T. & Magnelli,S.

Година

2006
Edilingua
2006

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Marin,T.

2.
L. Toffolo & N. Nuti
3.

Cozzi, N., Federico F.
&Tancorre, A.

La prova orale 1
(Manuale di
conversazione,livello
elementare intermedio)
Allegro 1, Corso di
italiano per stranieri,
Livello elementare
Caffѐ Italia, Corso di
italiano 1

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Шпански јазик ниво А1.2
2.
Код
4FF100821
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
7.
Прва/Втор
Број на ЕКТС
4
кредити
8.
Наставник
лектор м-р Марија Тодорова
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Слушање: да разбере едноставни упатства; да реагира невербално на поставената
задача; да разбере глобално и детално значење на слушнат краток текст со содржина од
секојдневниот живот; да издвои информации од краток едноставен слушнат текст од
секојдневниот живот; да разбере некои невербални елементи употребени во познати
комуникативни ситуации; да ги препознава фонемите, акцентот во зборовите и основните
интонациски модели во исказна и во
прашална реченица; да разбере едноставни куси искази во врска со познати теми и
одредени конкретни ситуации искажани со бавно темпо.
Читање:глобално да разбере информативен текст проследен со визуелни документи; да
разбере кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; да разбере кратка и
едноставна порака; да разбере конкретни информации во натписи, соопштенија, плакати,

11.

12.

13.
14.

реклами, проспекти.
Зборување:да изговара цели реченици со правилна интонација, акцент и ритам; да
поставува едноставни прашања; да одговара на едноставни прашања во врска со личните
податоци, семејство, интереси, вкусови, слободно време и сл.; да даде краток и
едноставен опис на своето опкружување; да користи и да развива сопствени стратегии за
усно изразување.
Пишување: да ги познава и да ги почитува интерпункциските правила и правописот; да
пишува зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар; да пополнува формулари; да пишува кратки
едноставни текстови во кои ќе се претстави себеси и друг, да ја опише својата околина, да
ги набројува активностите од своето слободно време; да пишува кратки пораки и да гради
сопствени стратегии за совладување на писменото изразување на шпански јазик.
Содржина на предметната програма:
Граматика: прилози за време; показни замнеки; присвојни придавки; сегашно време
(неправилни глаголи); предлози en, de, a, con; броеви од 101 до 1000000; повратни
глаголи, партицип на минатото време; минато определено свршен време; идно време.
Лексика: професии, држави/национална припадност, бои, предмети во училница, зборови
во врска со семејството, изглед и карактерни особини, интереси, активности во слободното
време, денови, месеци, датуми и часови; активности во слободното време; годишни
времиња; временски прилики; забави, празници; купување облека (големина, бои, броеви,
количина, цени); храна и пијалаци; продавници; позначајни празници во Шпанија.
Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика.
Зборување:барање/давање информации за активностите од своето слободно време;
изразување афинитети во врска со активностите во слободното време; барање/давање
информации за ден, месец, датум или конкретно време/час; изразување
несигурност/сомневање; поканување, прифаќање и одбивање; барање/давање дозвола;
барање/давање информации за своите дневни оброци; опишување на домот/собите во
домот; лоцирање на предметите во просторот; искажување минати дејствија со
едноставни реченици; барање/давање информации за временските прилики; планирање и
ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори, патувања); честитање
роденден, празник; барање/давање информации при купување; опишување облека;
барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка на храна/пијалоци во
продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на познати теми.
Пишување: зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која
одговара на сопствениот устен вокабулар;подредување зборови во слеана низа;
пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со испуштени
зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен состав (од
40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или насоки од
наставникот.
Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Шпанија и
формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.
Методи на учење: Интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални
работи, предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи,
самостојно учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во
наставата и вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)

15.

Форми на наставните активности 15.1.

15.2.

Предавања- теоретска
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

30 часа

15часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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
Освоени 42 бода од двата колоквиуми,
завршен испит
семинарската
работа,
редовноста
на
предавањата и вежбите
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и шпански
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Dr. Marianne
¡Vamos! - 1
Mundo Español 2007
Barceló,Juana Sánchez
ediciones
Benito, Verónica
Beucker, P.M.
Luengo,Bibiana Wiener
2.
A. Jarvis, R. Lebredo, F. “Basic Spanish
Houghton Mifflin 2000
Mena-Ayllón
Grammar”
Company -USA
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година

18.

19.

20.
21.
22.

број
1.

2.

16.1.
16.2.
16.3.

A. Gonzales Hermoso, J.
R. Cuenot, M. Sanchez
Alfaro
Cristina Karpacheva

“Gramatica de
Мадрид,
español lengua
Шпанија
extranjera”
“Manual de español” Софија

30 часа
30 часа
15 часа

1999

1998

3.

Ramon Sarmiento

“Gramatica
progresiva de
español para
extranjeros”

”Colibri”, Софија 1998

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Француски јазик ниво А1.2
2.
Код
4FF101021
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
7.
Број на ЕКТС
Прва/Втор
4
кредити
8.
Наставник
проф. д-р Светлана Јакимовска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Слушање:разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира
прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува
текстови на тема празници и забави; разбера глобално и детално значење на слушнат
краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток
едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи
употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со
опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на
тема за опис на карактер;
Читање:глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи;
разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни
информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти.
Зборување:бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во
најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за
празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува
новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување
некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација
во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена
храна.
Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува
зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на
сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави
себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно
време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото
изразување на француски јазик.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Содржина на предметната програма:
Граматика: присвојни придавки; присвојни придавки со именки кои означуваат роднински
врски; броеви од 101 до 10000; прилози за место; повратни глаголи со модални глаголи;
passé composé;
партицип на минатото време; помошни глаголи être или avoir?; неправилен партицип;
прилози за време со минато определено свршено време.
Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни aктивности и лична хигиена;
храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци;активности во слободното време;
годишни
времиња;
временски
прилики;забави,
празници,
традиционални
рецепти;купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и
пијалаци;продавници;позначајни празници во Франција.
Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика.
Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци;опишување на
домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот;искажување минати
дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските
прилики;планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори,
патувања);честитање
роденден,
празник;
барање/давање
информации
при
купување;опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка
на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на
познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази.
Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен
вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со
испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен
состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или
насоки од наставникот.
Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Франција и
формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.
Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи,
предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно
учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и
вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски, 15часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови

18.

17.3. Активност и учество
Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Capelle, G. & Menand,R. Taxi 1 (Méthode de
français)
2.
Capelle, G. & Menand,R. Taxi 1 (Cahier des
exercices)
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
Наслов

22.

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)
Освоени 42 бода од двата колоквиуми,
семинарската работа, редовноста на
предавањата и вежбите
Македонски ј и француски
Самоевалуација

Издавач

Година

Edilingua

2003

Edilingua

2003

Издавач

Година

број
1.
Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Руски јазик ниво А1.2
2.
Код
4FF101321
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен
Прв циклус
6.
Академска година/семестар
7.
Број на ЕКТС
Прва/Втор
4
кредити
8.
Наставник
проф. д-р Игор Станојоски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Слушање:разбира глобално слушнат текст со опис на идни активности; ги разбира
прашањата од соговорникот на тема планирање на идни активности; прераскажува
текстови на тема празници и забави; разбера глобално и детално значење на слушнат
краток текст со содржина од секојдневниот живот; издвојува информации од краток
едноставен слушнат текст од секојдневниот живот; разбира некои невербални елементи
употребени во познати комуникативни ситуации; разбира глобално краток слушнат текст со
опис на надворешен изглед (облека и боја); разбира глобално краток слушнат текст на
тема за опис на карактер;
Читање:глобално разбира информативен текст проследен со визуелни документи;

11.

12.

13.
14.

разбира кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика, вклучувајќи ја и интернационалната лексика; разбира конкретни
информации во натписи, соопштенија, плакати, реклами, проспекти.
Зборување:бара и дава информации за идни планови и плановите на луѓето во
најблиското опкружување; игра по улоги дијалози за барање и давање информации за
празници, забави, применувајќи новоусвоени основни изрази и поими; применува
новоусвоени основни изрази и поими при искажување план за забава или празнување
некој празник; информира/дава информации за цена, големина, количина, боја (ситуација
во продавница); бара/дава информации за продавници во кои може да се купи одредена
храна.
Пишување: познава и ги почитува интерпункциските правила и правописот; пишува
зборови со приближна фонетска (но, не секогаш и правописна) точност која одговара на
сопствениот устен вокабулар; пишува кратки едноставни текстови во кои ќе се претстави
себеси и друг, ја опишува својата околина, ги набројува активностите од своето слободно
време; пишува кратки пораки и гради сопствени стратегии за совладување на писменото
изразување на руски јазик.
Содржина на предметната програма:
Граматика: присвојни придавки; падежи, глаголи, сегашно време; идно време; предлози,
броеви, свршен и несвршен вид кај глаголите.
Лексика: дом, простории и предмети во домот; секојдневни aктивности и лична хигиена;
храна и пијалаци; броеви 100 – 1000; дневни оброци;активности во слободното време;
годишни
времиња;
временски
прилики;забави,
празници,
традиционални
рецепти;купување облека (големина, бои, броеви, количина, цени); храна и
пијалаци;продавници;позначајни празници во Русија.
Читање: кратки и едноставни текстови напишани на стандарден јазик, со често
употребувана лексика.
Зборување: барање/давање информации за своите дневни оброци;опишување на
домот/собите во домот; лоцирање на предметите во просторот;искажување минати
дејствија со едноставни реченици; барање/давање информации за временските
прилики;планирање и ветувања за идни активности (роденден, празници, одмори,
патувања);честитање
роденден,
празник;
барање/давање
информации
при
купување;опишување облека; барање/искажување мислење/став; искажување на нарачка
на храна/пијалоци во продавница, кафуле и барање сметка; продукција на кратки искази на
познати теми со примена на новоусвоените поими и изрази.
Пишување: зборови со приближна фонетска точност која одговара на сопствениот устен
вокабулар; пишување по диктат; пополнување формулари; пополнување текстови со
испуштени зборови; пишување пораки, електронски пораки; пишување краток едноставен
состав (од 40 до 50 збора) според дадени слики, аудитивни или визуелни информации, или
насоки од наставникот.
Давање дополнителни информации за социокултурните карактеристики на Русија и
формирање позитивен став кон земјата и културата чиј јазик се изучува.
Методи на учење: интерактивен, работа во групи, домашни работи, индивидуални работи,
предавање, дискусија, техники на кооперативно учење, индивидуални задачи, самостојно
учење, изработка на индивидуална работа, употреба на електронско учење во наставата и
вежбите.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)

15.

Форми на наставните активности 15.1.

15.2.

Предавања- теоретска
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

30 часа

15часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
70бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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
Освоени 42 бода од двата колоквиуми,
завршен испит
семинарската работа, редовноста на предавањата
и вежбите
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и руски
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација ж
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Ирина Осипова
«Ключ» - Учебник
Corvina, Москва 2005
русского языка для
начинающих.
2.
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година

18.

19.

20.
21.
22.

број
1.

S. A. Khavronina,
A. I. Shirochenskaya

2.
Л. В. Московкин,
Л. В. Сильвина

16.1.
16.2.
16.3.

Русский язык в
упражнениях.
(Russianinexercises)
Русский язык.
Учебник для
иностранных
студентов
подготовительных
факультетов

30 часа
30 часа
15 часа

Русский язык.
Курсы 2017 г.

2017
2006

СМИО Пресс,
СанктПетербург

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Е- Бизнис
2.
Код
4EF100421
3.
Студиска програма
Менаџмент и Маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
Втора / Трети 7.
Број на ЕКТС
8
кредити
8.
Наставник
Доц. Д-р Златко Бежовски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Примарната цел на предметот е детално да ги запознае студентите со концептите и
можностите во современиот електронски бизнис како и да ги оспособи да имплементираат
соодветни е-бизнис решенија во постоечките компании но и да ги обучи и поттикне да
започнат нови бизнис потфати во дигиталниот свет. Предметната програма е дизајнирана
да ги запознае студентите со глобалните принципи во е-бизнисот преку теоретски
концепти но и преку практични примери а воедно да им ги пренесе и искуствата и
можностите на оваа дејност и во нашата држава при што интернетот ги отвора вратите и
за меѓународен настап на македонските претприемачи и компании. Преку проектна задача
предвидено е студентите и практично да се стекнат со одредени вештини во
започнувањето и водењето на онлајн бизнис во домашни и меѓународни рамки.
11.

12.
13.
14.
15.

Содржина на предметната програма:
1. Вовед во електронскиот бизнис
2. Дигитална економија и дигитално општество
3. Дефинирање на Електронскиот бизнис
4. Е-бизнис концепти и модели
5. Форми на онлајн приходи
6. Изградба на Е-бизнис
7. Финансирање на електронски бизнис
8. Елементи на Електронскиот Бизнис
9. Организациски Е-бизнис Системи
10. Веб Сајт - концептуализација, изработка и одржување
11. Веб содржини – креирање и управување
12. Систем за управување со содржините
13. Дигитален Маркетинг
14. Оптимизација на веб сајтот за пребарувачите
15. Маркетинг на привлекување (Inbound Marketing)
16.
Прифаќање и имплементација на Е-бизнисот во Македонија
Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
8ЕКТС х 30 часа = 240часа
Распределба на расположивото време
45+30+30+60+75=240 часа (3+2+2)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
45 часа
настава
(15 недели х 3 часа = 45
часа)

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

30 часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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)
Услов за потпис и за стекнување
Освени 42 бодови од парцијални испити,
2 ЕКТС
изработена индивидуална работа и редовност на
предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот на
Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Златко Бежовски
Е-Бизнис -Скрипта
УГД
2020
2.
Златко Бежовски
Е-Бизнис -Практикум УГД
2020
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година

18.

19.

20.
21.
22.

број
1.
2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

16.1.
16.2.
16.3.

Ристе Темјановски
Е-Бизнис
Кенет Л. Лаудон, Карол Е-трговија
Герсио Травер

УГД
Арс Ламина

Предметна програма од прв циклус на студии

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

30 часа
60 часа
75 часа

Маркетинг
4ЕF100821
Менаџмент и маркетинг
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

2012
2010

5.
6.
8.
9.

10.

11.

Степен (прв, втор, трет прв
циклус)
Академска година /
7.
Втора / трет
Број на ЕКТС кредити
8
семестар
Наставник
Проф. д-р Тамара Јованов Апасиева
Предуслови за
запишување на
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:
1. Дефинирање и вовед во маркетинг концептот и маркетинг процесот;
2. Маркетинг окружување;
3. Маркетинг во турбулентно окружување;
4. Разбирање на пазарот и потрошувачите;
5. Потрошувачки наспроти бизнис пазари;
6. Маркетинг истражување;
7. Основни маркетинг стратегии;
8. Маркетинг микс и комбинирање на инструментите;
9. Стратегии на производи и брендирање;
10. Развој на нов производ и животен циклус;
11. Ставање на цена на производи;
12. Маркетинг дистрибуција и on-line маркетинг;
13. Малопродажба и големопродажба;
14. Промотивен микс;
15. Маркетинг планирање;
16. Примена на маркетинг концепцијата во работењето на претпријатијата
преку осознавање на основите на управувањето и раководењето со
маркетинг активностите;
17. Глобален пазар;

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18. Маркетинг етика и општествена одговорност.
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 8ЕКТС х 30 часа = 240часа
Распределба на расположивото
45+30+30+60+75=240 часа (3+2+2)
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава
45 часа
активности
(15 недели х 3 часа = 45 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
16.2. Самостојни задачи
60 часа
16.3. Домашно учење
75 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
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)
Освоени 42 бодови од двата колоквиуми,
семинарската работа, редовноста на предавања и
вежби.
Македонски и англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература

22.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Kotler P. and
Armstrong G.

2.

Grewal D. and
Levy M.

Principles of
Pearson
2008
marketing, 12thedition Education, Inc.
New Jersey
(Превод од
Владата на РМ)
Marketing
McGraw-Hill Irwin, 2008
New Jork

22.1.

3.

Издавач

Година

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Јаковски,
Бошко и
Јовановска,
Снежана Р .

Маркетинг, седмо
издание,

Универзитетски 2004
учебник, Економск
и факултет,
УКИМ, Скопје

2.

Јованов
Марјанова
Тамара

Маркетинг:
Истражување ,
стратегија и
планирање

Универзитетско 2014
учебно помагало,
Економски
факултет, УГД,
Штип

22.2.

Година

3.

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Претприемништво
2.
Код
4EF113021
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
7.
Број на ЕКТС
Втора / трети
6
кредити
8.
Наставник
Проф.д-р Ристе Темјановски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. 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? Проучување на иновациите и најдобрите практики за
успешна имплементација на промените како и развивање на планирани стратегии за
планирање и иновации
Какви се тенденциите на иновациите во претприемништвото и 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:
1.ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО КАКО РЕАЛНОСТ ВО СВЕТОТ НА БИЗНИСОТ
Карактеристики на претприемништвото во глобалниот бизнис свет

Универзалната улога на претприемништвото
Поединецот и претприемнишптвото
Поимно дефинирање на претпримачот и претприемништвото
Претприемач
Претприемништво
Современи гледишта за претприемништвото
Тренд во развојот на претприемништвото
Социјалнотот претприемиштво
Женско претприемништво
2.ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И СОВРЕМЕНИТЕ ЕКОНОМСКИ ТЕОРИИ И ШКОЛИ
3. ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО И ЕКОНОМСКАТА ОКОЛИНА
Претпремништвото и економската еволутивност
Дали претприемништвото припаѓа само во стопанските дејности?
Претприемништвото во современите бизнис процеси
Пaзарот и конкуренцијата во претприемништвото
Маркетинг менаџментот и претприемништвото
Маркетинг активност во претприемничка околина
Планирањето на маркетинг активностите во претприемничка околина
Претприемништвото во дигиталниот свет
Подемот на технолошкиот развој и претприемништвото
Претприемништвото како витална енергија на развиените економии
5. БИЗНИС АНГЕЛИ
Сфери на пласман - кога и каде инвестираат бизнис ангелите?
Видови бизнис ангели
6. ПРЕТПРИЕМНИЧКИ БИЗНИС ПЛАН
Планирањето и претприемништвото
Значење на бизнис планот
Карактеристики на бизнис планот
Структура на бизнис планот
7. ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕТПРИЕМНИЧКО ОДНЕСУВАЊЕ
Мотивацијата во развојот на функционирањето на претприемништвото
Претприемничко однесување
8. МЕРКИ ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО
Мерки на поддршка на локалното претприемништво
9. КОРПОРАЦИСКО ПРЕТПРИЕМНИШТВО
Интрапретприемач (intrapreneur)
Карактеристики на интрапретприемач (intrapreneur)
10. ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Придружни проблеми во македонската економија по осамостојувањето како предуслов за
развој на претприемништвото
Политика на поддршка на малите и средни претпријатија и на претприемништвото во
Република Макеоднија
Пазарната ориентација и политика на поддршка на малите и средни претпријатија и
претприемништвото во Република Макеоднија
Човечкиот фактор како најзначаен ресурс за конкурентноста на пазарот
Развивање на претприемничката свест во економијата на Република Македонија
Претприемнички инкубатори и зони
Форми на помагање на претприемничките компании
Финанскиски извори и мерки наменети за поттикнување на претприемништвото во
Република Македонија
Каде се македонските бизнис ангели?

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Институционални политики и активности за поддршка и развој на МСП
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часови
Распределба на расположивото време
30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)
Форми на наставните активности 15.1.
Предавања- теоретска
30 часа
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)
Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
30 часа
16.2.
Самостојни задачи
30 часа
16.3.
Домашно учење
60 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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)
Услов за потпис и полагање на
Освени 42 бодови од парцијални испити,
завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ристе Темјановски
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
број
1.

Петер Ф. Дракер

Македонски и англиски
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

Претприемништво

УГД

2018

Наслов

Издавач

Година

Иновацијата и
претприемништвото

Просветно
дело

2009

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на мал бизнис
2.
Код
4ЕF123121
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг

4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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

Економски Факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Втора /Трети

Број на ЕКТС
4
кредити
Редовен проф. д-р Еленица Софијанова
7.

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 малиот бизнис, потоа позитивните
аспекти на водење на мал бизнис, како и негативните причини за можен неуспех.
Потребно е да се посочат и аспектите на финансирање на малите бизниси, како и улогата
на менаџментот на човечки ресурси во нив.
Содржина на предметната програма:
Во економската сфера потребно е да се направи класификација на бизнисот според
одредени критериуми. Малите бизниси се застапени во економијата на светски размери.
Како се создава мал бизнис, кои се позитивните , а кои се негативните аспекти во него.
Структурата на малите бизниси, видовите на структури, Улогата на менаџментот на
човечки ресурси во малите бизниси, начинот на финансирање на малиот бизнис, бизнис
ангели, акционерство, Планирањето на малиот бизнис, структура на бизнис планот,
потреба и значење на планирањето. Во содржинските едници од овој предмет се
согледува потребата и од контролирањето на резултатите постигнати во малиот бизнис,
корективна контрола, видовите контроли.
Содржината на вежбите кореспондира со содржината од материјалот, со посебен акцент
на истакнување на позитивните и негативните страни на малиот бизнис, како тој има
влијание во економијата воопшто, како се изготвува бизнис план, кои се елементите од кој
е составен, практично изготвување на бизнис план, изготвување на финансиска рамка за
мал бизнис, како и посочување на потреба од квалитетно менаџирање со човечкиот
ресурс. Кои се потребните компетенции за успешен менаџер? Кога и како да се употреби
корективна контрола?Развивање на ефективна комуникација.
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
4ЕКТС х 30 часа = 120часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 30 часа
настава,
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски, 15 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа,
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 поени
17.2. Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 поени

17.3. Активност и учество 10 предавања 10 вежби
20 поени
Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет)
F
оценка)
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
Услов за потпис и полагање на
Освени 42 бодови од парцијални испити,
завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.

18.

19.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ристо Фотов

20.
21.
22.

Македонски и англиски
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на мал
бизнис

Универзитет 2007
„Гоце Делчев"
- Штип,
Економски
факултет

Автор

Наслов

Издавач

Таки Фити

Основи на економија Економски
факултет,
Скопје

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Прилог бр.3

Година
2004

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Трговско право
предмет
2.
Код
4EF 120321
3.
Студиска програма
Меанџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип,
односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
6.
Академска година /
7.
Број на ЕКТС
Втора/Трет
4
семестар
кредити
8.
Наставник
Вон.проф. д-р Борка Тушевска Гавриловиќ
9.
Предуслови за
запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметната програма „Трговско право“ има за цел да ги запознае студентите со
1.

основните фундаменти на трговското правото и добрите трговски практики,
вклучувајќи повеќе сегменти од деловната правна рамка и нејзините практични
импликации во деловното опкружување. Целта на предметната програма 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 трговско право е проучување на статусните прашања на трговското
право, трговските договори, основите на правата од инсудстриска сопственост,
стечај како материјално правен концепт и основните аспекти на стечајната
постапка.
Програмата е структуирана по концепт и содржина за потребите на профилот
економист. После завршувањето на предметната програма по Трговско право,
студентите треба да стекнат продлабочени знаење од повеќе аспекти на трговското
правото, и истото знаење да го стават во функција на економските законитости и
политики.
11. Содржина на предметната програма:
СТАТУСНО ПРАВНИ ПРАШАЊА НА ТРГОВСКОТО ПРАВО
-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
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.

16.

Методи на учење:
Наставата се одвива преку интерактивни предавања, компаративни анализи,
анализи на случаи, работилници и пишувања на есеи. Ќе се обезбеди активн о
вклучување на студенти во текот на анставата и на вежбите преку подготовка на
презентации, дебати и подготвување на практични вежби.
Вкупен расположив фонд на
4ЕКТС х 30 часа = 120часа
време
Распределба на расположивото
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
активности
настава,
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
15 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа,
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3.

Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

70бодови

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

15 часа

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

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

19. Услов за потпис и полагање Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
на завршен испит
семинарска работа и редовност на предавања и
вежби.
20. Јазик на кој се изведува
наставата
21. Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

Македонски и англиски
Самоевауација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

2.

22.1.

3.

22.

4.

5.

Автор

Наслов

Николовски
Трговско право
Александар,
Плавшиќ
Снежана
Дабовиќ
Договори на
Анастасовска д-р автономната трговска
Јадранка, Коевски практика”,
д-р Горан,
Пепељугоски д-р
Валентин,
Гавриловиќ д-р
Ненад
Ен Т. Лоренс и
Бизнис и општетство –
Џејмс Вебер;
акционери, етика и
јавна политика,
Коевски Г., ХаџиВасилева
Марковска В.,
Нејков К.,
Семенкова З.,
Мишев И.,
Dika Mihaijlo

Прирачник за
корпоративно
управување во
Македонските
акционерски друштва
Insolvencijsko pravo

Издавач

Година

УКИМ, Економски 2005
факултет,
Правен факултет 2012
„Јустинијан
Први”, Скопје

Датапонс (превод 2009
на Влада на
Република
Македонија)
ИФЦ,
2011
Меѓународна
финансиска
корпорација

Praven fakultet,
Zagreb

1998

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

Автор

Наслов

Издавач

Клунцингер Еуген, Основи на трговското Арс Ламина
право
(превод од Влада на
Република
Македононија)

Година
2012

Прилог бр. 3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Теории на фирма
предмет
Код
4EF124621
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
Организатор на студиската Економски Факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
Академска година /
7.
Број на ЕКТС
Втора/Трет
6
семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Круме Николоски
Предуслови за
запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Предметната дисциплина ги
запознава студентите со теоретските основи на теоријата на фирма, односно со
конкретната економска активност на фирмата. Како се применуваат методите и
техниките на економска анализа за мерење и оценување на успешноста на
функционирањето на различните форми на бизнис организациите. Користење на
различни методи и модели во процесот на донесување на одлуки на ниво на
фирма. Прво, теоријата на фирма, овозможува потполно разбирање и објаснување
на суштината на фирмата, законитостите на нејзиното функционирање, односот со
опкружувањето и бизнис активностите. Второ, изучувањето на теоријата на
фирмата како применета дисциплина на економската наука има и практична цел,
бидејќи со нејзино проучување се стекнуваат знаења и вештини кои се неопходни
за успешно управување со фирмата. Трето, теоријата на фирмата обезбедува
систематски пристап при решавањето на деловните и бизнис проблеми на фирмата
и укажува на неопходните активности со чија помош се остваруваат нејзините цели.
Со поедноставни зборови кажано, теоријата на фирмата има за цел да одговори и
да ги изучува следниве прашања: Зошто фирмите се појавуваат? Зошто сите
трансакции во економијата не се одвиваат преку пазарот? Зошто границата помеѓу
фирмите и пазарот е поврзана со големината и разновидноста на аутпутот? Кои
трансакции се обавуваат внатрешно, а кои се преговараат на пазарот? Зошто
фирмите се структурирани на таков специфичен начин, на пример, како што се
хиерархијата или децентрализацијата? Која е взаемната поврзаност на
формалните и неформалните односи? Што е она што предизвикува различни
активности и перформанси на фирмите? Кои тестови и истражувања постојат за
соодветните теории на фирмата? Всушност, теоријата на фирма вклучува голем
број на теории во зависност од видот на фирмата, опис на потекло, бизнис
однесување, организациска структура, како и нејзиниот однос со пазарот.
Содржина на предметната програма: Теоријата на фирма како научна
дисциплина;Фирмата како основен субјект на пазарното функционирање; Основање
и локација на фирмата; Управување со средствата на фирмата; Плаќање на
трудот; Управување и анализа на трошоците на фирмата; Управување со
ефикасноста и ефективноста на фирмата; Управување со квалитетот на

12.
13.
14.
15.

16.

економијата; Управување со резултатите на фирмата; Нео-класичната теорија на
фирмата; Теоријата на трансакциски трошоци; Теоријата на однесување на
фирмата; Теорија на посредување; Евулутивна теорија на фирма; Теорија на раст
и развој на фирмата.
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување.
Вкупен расположив фонд на
4ЕКТС х 30 часа = 120часа
време
Распределба на расположивото 30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
активности
настава,
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
15 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа,
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3.

17.

Домашно учење

15 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
18.

19.

20.
21.

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 Освоени 42 бодови од парцијални испити,
на завршен испит
изработена семинарска 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.

22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Круме Николоски Економика на
претпријатие

Издавач

Година

Економски
2016
факултет, Штип

2.
3.

Круме Николоски Авторизирани
предавања
Круме Николоски Теорија на фирма

Економски
2020
факултет, Штип
Економски
Во тек
факултет, Штип

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

2.

Димитар
Економика на
Бојаџиоски,
претпријатие, трето
Олгица Блажеска издание.

Издавач

Година

Економски
2009
факултет - Скопје

3.

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Применета економија
2.
Код
4ЕF123821
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
7.
Број на ЕКТС
Втора/Трети
4
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Илија Груевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Суштината на применетата економија како наставно-научна дисциплина е изучување на
примената на економските принципи и законитости кои ги изучува економската теорија, а
пред се општата економија, во конкретната економска практика на било која земја, во
случајов, Република Македонија. Според тоа, целта на наставната програма е да се
добијат практични сознанија за начинот на кој што е организирана и уредена економската
стварност и практика на Република Македонија. Уште поконкретно, со изучувањето на овој
предмет, студентите ќе се запознаат со економскиот систем и економската политика на
нашата земја, а во помала мера, и со нејзината стопанска структура.
11. Содржина на предметната програма:
- Вовед во Применетата Економија;
- Општо за економскиот систем;
- Општо за економската политика;
- Пазарот во економскиот систем на РСМ;
- Системот и политиката на цени во стопанството на РСМ;
- Надворешно–трговски систем;
- Девизен систем;
- Политиката на надворешно-економските односи на РСМ;

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

- Монетарниот систем и монетарната политика на РСМ;
- Банкарскиот систем на РСМ;
- Небанкарски институции што вршат финансиски функции;
- Системот на јавни приходи (даноци и други видови приходи) во РСМ;
- Јавните расходи и фискалната политика;
- Инвестиционата политика на РСМ;
- Инфлација и антиинфлационата политика на РСМ;
- Проблемот на невработеноста и политиката за намалување на невработеноста на РСМ.
Методи на учење:
Метод на усно и метод на писмено изразување, пишување и презентација на проектни
задачи и сл.
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
(15 недели х 2 часа = 30 часа)
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
15 часа
(15 недели х 1 часа = 15часа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Освоени 42 бодови од парцијални испити,
завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот на
Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Узунов Н., Георгиев А., Применета економија Економски
2004
Недановски П.
факултет
2.
Thomas Sowell
Applied economy
Basic Books, 2004
USA
3.
Груевски Илија
Применета економија Економски
2014
–интерна скрипта од факултет предавања
Штип

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

2.
3.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Грегори Н. Менкју

Принципи на
економијата

Thomson
South –
Western

2009

Frederick P. Stuts,
Barney Warf
Темјановски Ристе

The world economy

Издавач МК:
Нампрес
Pearson
2005

Применета економија ЕУРМ

2010

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

Деловно планирање
4EF110321
Менаџмент и маркетинг
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Втора / четврти

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Златко Бежовски
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
30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)
време
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

30 часа

16.2. Самостојни задачи

30 часа

16.3. Домашно учење – задачи

60 часа

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

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

10 бодови
20 бодови

18. Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

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)
19. Услов за потпис и полагање на
Освени 42 бодови од парцијални испити,
завршен испит
изработена индивидуална работа и редовност
на предавања и вежби.
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски
21. Метод на следење на квалитетот Самоевалуација
на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
2 број
2 1.
.
1
.

Автор
Шуклев, Бобек и
Дебарлиев, Стојан

Наслов
Деловно планирање
– 5то Издание ,
универзитетски
учебник

Издавач
Економски
факултет,
Скопје

Година
2013

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

Автор
Berry, Timothy J.

Наслов

Издавач

The Book on Business
Planning

Palo Alto
Software,
Inc., Eugene

Година
2004

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
Индустриски односи
предмет
Код
4ЕF110721
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
Организатор на
Универзитет “Гоце Делчев”
студиската програма
(единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
Академска година /
7.
Број на ЕКТС
3/VI
6
семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Круме Николоски
Предуслови за
запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Предметната дисциплина ги
запознава студентите со теоретските основи на системот на индустриските односни,
односно за начинот на неговото функционирање и решавање на проблемите од
економската и социјалната област.Имено, проблемите на индустриските односи се
најделикатни и комплексни, кои се карактеризираат со брзи и динамични промени,
индустриски немири и конфликтни идеологии во националната и меѓународната
сфера. Како резултат на тоа, индустриските односи стануваат синоним за
трудови/работни конфликти, независно од индустријата во која тие се појавуваат.Од
структурна гледна точка модерните индустриски односи се разгледуваат и како:
систем од принципи, правила, правни норми, институции, организации, барања,
процедури, овластувања, инфраструктура и институционална рамка за
спроведување на интеракцијата или взаемното дејство помеѓу учесниците во нив
претставници на државни органи, организациите на работниците и организациите на
работодавачите, како и односи помеѓу работниците, и работодавачите. Како широк
спектар на проблеми, институциите и интересите се испреплетуваат во
индустриските односи, и затоа тие се предмет на истражување не само во
економијата, туку и во социологијата, психологијата, правото, политиката. Нивната
двосмислена интерпретација и дефиниција се должи на различните пристапи во
научните студии.
Содржина на предметната програма: Индустриските односи како научна
дисциплина, систем на индустриски односи, улогата и значењето на субјектите во
системот на индустриските односи, нивоа на индустриски односи, суштината на
работните односи, принципите на идустриските односи, колективно договарање,
модели на индустриски односи, решавање и уредување на работните и колективни
спорови, МОТ, државата во системот на индустриските односи.
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување.
Вкупен расположив фонд на
6ЕКТС х 30 часа = 180часа
време
Распределба на расположивото
30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)
време

15. Форми на наставните
активности

30 часа

16.1.

Предавања- теоретска
настава.
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

30 часа

16.3.

Домашно учење - задачи

60 часа

15.1.

15.2.

16. Други форми на
активности

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

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

30 часа

70 бодови

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

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)
Освоени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.
2.

22.

Автор
Круме
Николоски
Круме
Николоски

Наслов
Индустриски односи
(авторизирани
предавања)
Индустриски односи

Издавач

Година

Економски
факултет, УГД

2020

Економски
факултет, УГД

Во тек

3.
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
Деловно комуницирање
2.
Код
4ЕF110221
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски Факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
Втора /Четврти 7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Редовен проф. д-р Еленица Софијанова
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. 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. Содржина на предметната програма:
Содржина на предавањата: 1. Комуникацијата, дефинирање и знаење; 2. Класификација
на деловната комуникација; 3. Интраперсонална и интерперсонална комуникација; 4.
Менаџерски информативен систем во организациите 5. Организациска – деловна
комуникација; 6. Менаџирање со вработените и водство во рамките на организацијата; 7.
Управување со организациски конфликти; 8. Преговарање и развивање креативност во
работниот процес во организацијата; 9. Влијанието на менаџерскиот директен и
индиректен приод во комуникацискиот процес; 10. Деловна етика во функција на
деловното комуницирање; 11. Комуникација при вработување и деловен бон тон;

12.
13.
14.

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: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6ЕКТС х 30 часа = 180часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)

15.

Форми на наставните активности

15.1.

15.2.

Предавања- теоретска 30 часа
настава,
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски, 30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа,
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Проектни задачи
30 часа
Самостојни задачи
30 часа
Домашно учење
60 часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
70 поени
17.2. Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 поени
17.3. Активност и учество 10 предавања 10 вежби
20 поени
Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет)
F
оценка)
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
Услов за потпис и полагање на
Освени 42 бодови од парцијални испити,
завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.

18.

19.

20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Еленица Софијанова

16.1.
16.2.
16.3.

Македонски и англиски
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

Основите на
деловното
комуницирање

Универзитет 2018
„Гоце Делчев"
- Штип,
Економски
факултет

Автор

Наслов

Издавач

Година

Марковиќ, М.

Пословна
комуникација,

Београд,
Клио,

2003

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Меѓународна економија
2.
Код
4EF111521
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг

4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

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

Економски факултет,
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Прв
Втора /четврти 7.

Број на ЕКТС
кредити
Проф.д-р Емилија Митева-Кацарски

6

Наставник
Предуслови за запишување на
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. Материјата е интересна, затоа што се
однесува на конкретни нешта кои се случуваат околку нас, се дел од нашето секојдневие и
го засегаат нашиот живот. Преку изучување на оваа предметна дисциплина, студентите ќе
бидат во можност да ги разберат предностите од слободната меѓународна трговска
размена, да ги анализираат сличностите и разликите меѓу инструментите на трговската
политика, да гианализираат ефектите од примената на одделните инструменти на
надворешнотрговскиот
и
девизниот
систем
и
девизната
политика
врз
надворешнотрговската размена и билансот на плаќањата, да ја разберат улогата на
меѓународнте финансиски институции во светот како и даги анализираат основните
ставки на билансот на плаќањата на земјите, за да ги утврдуваат изворите на фактичката
нерамнотежа во него и да ги познаваат теоретските концепции за негово враќање во
рамнотежа.
Содржина на предметната програма:
Карактеристики на процесите на глобализација и регионализација:
1.
Карактеристики на процесот на економска глобализација;
2.
Глобализација наспроти регионализација.
Теоретски консидерации за меѓународната трговија:
1.
Меркантилизам;
2.
Теорија на апсолутни предности;
3.
Теорија на компаративни предности;
4.
Теорија на факторска раположливост (Хекшер-Олинова теорија);
5.
Теорија на конкурентски предности на земјите.
Слободна трговија наспроти протекционизам:
1.
Либерален пристап кон меѓународната трговија;
2.
Протекционистички пристап кон меѓународната трговија;
3.
Инструменти на трговската политика:
1.
Царински бариери во меѓународната економија;
2.
Нецарински бариери.
Регулирање и институционализација на меѓународната трговија:
1.
Општа спогодба за царини и трговија;
2.
Светска трговска организација;
3.
Мултилатерални преференцијални трговски договори.
Основни обележја во современите текови во меѓународната трговија:

1.
Меѓународно движење на стоки;
2.
Меѓународно движење на услуги;
3.
Меѓународно движење на капитал;
4.
Меѓународно движење на работна сила.
Девизи, девизен курс и девизен пазар:
1.
Поим за валута и видови валути
2.
Интервалутен курс
3.
Поим за девиза и видови девизи
4.
Поим и видови девизен курс
5.
Девизен пазар
Меѓународен монетарен систем:
1.
Фази во развојот на меѓународниот монетарен систем;
2.
Улогата на меѓународните финансиски институции во меѓународниот монетарен
систем;
3.
Европски монетарен систем.
Биланс на плаќања:
1.
Терминолошка анализа на билансот на плаќање;
2.
Шема на билансот на плаќање;
3.
Видови трансакции во билансот на плаќање;
4.
Дефинирање на нерамнотежа во билансот на плаќање;
5.
Теории за врамнотежување на билансот на плаќање;
6.
Финансирање или приспособување на нерамнотежата на билaнсот на плаќање.
12.

Методи на учење: Наставата се одвива преку интерактивни предавања, компаративни
анализи, анализи на случаи како и изработка на проектни задачи. Предвидено е активно
вклучување на студентите во текот на наставата и на вежбите преку подготовка на
презентации, дебати и подготвување на практични вежби.

13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1.

15.2.

6ЕКТС х 30 часа = 180часа
30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)
Предавања- теоретска 30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски, 30 часа
аудиториски),
семинари, тимска
работа
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Проектни задачи
30 часа
Самостојни задачи
30 часа
Домашно учење
60 часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна)
17.3.
Активност и учество
Kритериуми за оценување (бодови/ до 50 бода
оценка)
од 51 до 60 бода
од 61 до70 бода

18.

16.1.
16.2.
16.3.

70 бодови
10 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ирена Кикеркова

22.

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освоени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски, англиски
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Економски
факултет,
УКИМ, Скопје
Надворешна
Универзитет
трговија-скрипта
“Гоце
Делчев”
Штип,
Економски
факултет,
2019,ISBN
978-608-244600-4.
Надворешна
Универзитет
трговија-практикум “Гоце
Делчев”
Штип,
Економски
факултет,
2019, ISBN
978-608-244600-4.
Меѓународна
Превод на
економија-теорија и Влада на РМ
пракса

2003

Автор

Наслов

Издавач

Година

Емилија Митева –
Кацарски

Нецарински
протекционизам
(скрипта)

Универзитет 2014
“Гоце
Делчев”
Штип,
Економски
факултет,
2014 ISBN
978-608-244071-2

2.

Емилија МитеваКацарски

3.

Емилија МитеваКацарски

4.

Пол Р. Кругман

Меѓународна
економија

Година

2019

2019

2010

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

2.

Емилија Митева –
Кацарски

Нецарински
протекционизам
(практикум)

3.

Dominick Salvatore

International
Economics

Прилог бр.3

Универзитет 2014
“Гоце
Делчев”
Штип,
Економски
факултет,
2014ISBN
978-608-244072-9
Wiley; 11
2013
edition

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Осигурување
предмет
2.
Код
4ЕF112521
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на
Економски факултет
студиската програма
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
(единица, односно
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
6.
Академска година /
Број на ЕКТС
Втора / четврти 7.
6
семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. 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. Вкупен расположив фонд на
6ЕКТС х 30 часа = 180 часа
време
14. Распределба на расположивото 30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)
време

15. Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
16. Други форми на
16.1. Проектни задачи
активности
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење

30 часа

30 часа

30 часа
30 часа
60 часа

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

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

10 бодови
20 бодови

18. 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)
19. Услов за потпис и
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
полагање на завршен
семинарска работа и редовност на предавања и вежби.
испит
20. Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Емет Воган,
Тереза Воган

Основи на ризик и
осигурување

Академски печат 2009
(Превод на книга
од влада)

2.

22.

3.
Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Marovic, Boris i
Avdalovic,

Osiguranje i uravljanje Ekonomski
2004
rizikom
fakultet, Subotica

2.
3.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Управувачко сметководство
предмет
2.
Код
4EF124921
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
6.
Академска година /
Број на ЕКТС кредити
Втора / четврти 7.
4
семестар
8.
Наставник
Проф. д-р Благица Колева
9.
Предуслови за
запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Наставата по предметот управувачко сметководство е насочена да им овозможи на
студентите да ја разберат неговата интердисциплинарната содржина, а во тој контекст
најнапред да ги сватат сличностите и разликите на сметководствените дисциплини во
рамките на сметководствениот систем за да можат полесно да ја користат неговата
практична улога и комбинирањето податоци од различни области при изготвувањето на
релевантни информации, неопходни во одделни подрачја на деловното одлучување.
Целта на оваа предметна програма е да им овозможи на студентите да ја согледат
улогата на сметководството на трошоци во рамките на сметководствениот систем и
пошироко. Да ги определат основите за различно диференцирање на трошоците, да го
анализираат односот на трошоците, обемот на производство и реализацијата, да ги
сватат предностите на сметководственото планирање и неговата ефикасна примена во
претпријатието, да ја осознаат потребата од алокација на трошоците, да ја осознаат
содржината и основните разлики помеѓу апсорпциониот метод и методот по варијабилни
трошоци, преку практични примери да го сватат значењето на бројни термини кои се
поврзани со управувачкото сметководство.
11. Содржина на предметната програма:
1.
Управувачкото сметководство во рамките на сметководствениот систем:
претпријатија, цел на работење и управување; управувачкото сметководство во
рамките на сметководствениот систем како целина, разлики меѓу финансиското и
управувачкото сметководство; развој и унапредување на управувачкото
сметководство и афирмирање на неговата улога; планирање и контрола во
контекст на управувачкото сметководство;
2.
Трошоците и нивните поделби во менаџерскио процес: дефинирање на
трошоците; видови на трошоци;
3.
Графикон на рентабилност за целите на менаџментот: преломна точка и
графиконот на рентабилноста; стапка на сигурност и стапка на добивка;
квантифицирање на промената на ефектите во графиконот на рентабилноста;
1.

12.
13.
14.
15.

16.

утврдување на ефектите од промена на фиксните трошоци; утврдување на
ефектите од промена на варијабилните трошоци; влијанието на трошочната
структура врз стабилноста на добивката; Реалност на претпоставките врз кои се
засновува графиконот на рентабилноста;
4.
Сметководствени постапки за опфаќање на трошоците по носители: позначајни
елементи на постапката за опфаќање на трошоците во поединечното
производство; планска стапка на општите трошоци на производството; фази на
опфаќање на трошоците во поединечното производство; позначајни елементи во
постапката за опфаќање на трошоците во процесното производство; Разликите
помеѓу поединечно и процесно производство;
5.
Сметководствено планирање: пример за изготвување на целосен сметководствен
план; план на продажба, план на производство во количество, план на
потрошувачка и набавка на директни материјали, план на директни плати, план на
општи трошоци на производството, план на залихите на крајот на периодот, план
на трошоците на продажните и административните активности, план на цена на
чинење по единица производ, план на цената на чинење на реализираните готови
производи, план на парични приливи и одливи, планиран биланс на состојба,
планиран биланс на успех;
6.
Стандардни трошоци и други мерила на работење: утврдување стандарди за
производствените трошоци; статички и флексибилен план на општите трошоци;
oтстапување на фактичките од стандардните трошоци;
7.
Облици на алокација на трошоците: осврт на методолошката постапка при
алокација на трошоците; aлокација на трошоците во производните и услужните
одделенија;
8.
Сметководство на активностите: системот на сметководството на активностите во
функција на управување со трошоците; постапка за опфаќање на трошоците
според сметководството на активности; разлики, предности и недостатоци на
сметководството на активностите во однос на класичното сметководство;
9.
Сметководство на одговорноста: облици на центри на одговорност; мерење на
резултатите на одделните центри на одговорност; контролата на успешноста во
контекст на целите на претпријатието како целина;
10.
Алтернативни методи на вреднување на залихите: апсорпционен и варијабилен
метод;
11.
Финансиските извештаи за потребите на менаџментот: аналитички показатели за
потребите на менаџментот; хоризонтална анализа, анализа на трендови,
вертикална анализа, финансиски левериџ (Leverage).
Методи на учење:
Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на
4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа
време
Распределба на расположивото
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава. 30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
15.2. Вежби (лабораториски,
15 часа
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 1 часа = 30 час
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности

16.2. Самостојни задачи

30 часа

16.3. Домашно учење – задачи

15 часа

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

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

10 бодови
20 бодови

18. 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)
19. Услов за потпис и полагање Освоени 42 бодови од парцијални испити (колоквиуми),
на завршен испит
изработена индивидуална работа и редовност на
предавања и вежби.
20. Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Марковски,
Слободан и
Недев, Блажо

Сметководство на
менаџментот

Економски
2003
факултет-Скопје

2.
22.

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.
2.

Автор

Наслов

Alicia Gazely and Management Accounting
Michael Lambert
Horngren,
Cost Accounting
Charles T., Skikant 12th edition
M. Dater, George
M. Foster

Издавач

Година

Saga Publications 2006
Ltd, London
Prentice Hall
2008
New York

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Меѓународни финансии
2.
Код
4EF123021
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв

6.

Академска година / семестар

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на студиската програма е најпрво студентите да се запознаат со новиот економски
поредок, настанат како резултат на процесот на глобализацијата, кој нуди бројни
предности за сите учесници во глобалната економија, но и со бројните предизвици и
проблеми, кои се поттикнати од овој процес, како и кризите во глобалниот финансиски
систем, кои се предизвикани токму од процесот на глобализација. Студентите ќе го
разберат значењето на девизниот пазар, неговите функции, факторите од кои зависи
движењето на девизните курсеви, како и тоа какви режими на девизни курсеви постојат, но
и значењето на финансиските деривати, како еден вид на финансиски иновации. Исто
така, ќе се разгледуваат меѓународните монетарни системи, од Златниот стандард, преку
Бретонвудскиот систем, до денешниот меѓународен монетарен систем.
Во рамките на овој предмет ќе се даде одговор на прашањето што претставува оптимално
валутно подрачје, кои се користите и трошоците од воведувањето на иста валута кај
повеќе земји и дали еврозоната претставува оптимално валутно подрачје.
Понатаму, ќе се анализира глобалниот пазар на капитал кој овозможува заштедите да
бидат искористени на најефикасен начин ширум светот, а, истовремено, домашните
инвестиции да не бидат ограничени од националното штедење. Исто така, ќе ги
разгледуваме мотивите за инвестирање и за кредитирање, на странските пазари, како и
позитивните, но и негативните ефекти за земјите увознички и извознички на капитал.
Во рамките на оваа предметна дисциплина студентите ќе го разберат значењето на
билансот на плаќање, неговата структура, начинот на кој се евидентираат соодветните
трансакции,
причините за нерамнотежа на платниот биланс, како и методите за
прилагодување (урамнотежување) на билансот на плаќања.
Исто така, цел на оваа предметна дисциплина се и странските директни инвестиции, каде
што ќе ги објасниме причините заради кои некои претпријатија, наместо извоз,
лиценцирање или франшиза, преземаат странски директни инвестиции, како и кои се
предностите и негативните страни на земјите приматели и на земјите од кои потекнуваат
ваквите инвестиции.

10.

11.

Втора /четврти 7.

Број на ЕКТС
кредити
Проф.д-р Весна Георгиева Свртинов
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Содржина на предметната програма:
Меѓународни финансии, стануваат сè попопуларен концепт, кој значи менаџирање со
финансиите во меѓународното бизнис опкружување. Меѓународните финансиски
активности им овозможуваат на организациите да остварат бизнис и да склучат
меѓународни зделки со бизнис партнери, кои се наоѓаат насекаде низ светот. Поради тоа,
изучувањето на оваа дисциплина, станува повеќе од потребно.
Првиот дел е посветен на економската глобализација, која во денешно време е поттикната
од големиот технолошки развој и технолошките иновации, пред сè од појавата на
Интернетот. Понатака се изучуваат мултинационалните компании, кои се главни носители
на процесот на глобализација. Тие дејствуваат во повеќе од една земја и се едни од
клучните носители на инвестициските текови, на трговијата и на знаењето преку
националните граници.
Значаен дел од оваа предметна програма е посветен на девизниот пазар и на неговите
функции, како и на значењето на финансиските деривати, како еден вид на финансиски
иновации. Исто така, преку бројни хипотетички примери, ќе разгледуваме како
апрецијацијата и депрецијацијата на девизните курсеви влијаат на увозот односно на

извозот, понатаму, како се определуваат девизните курсеви и како промените во обемот
на трговијата со странство, предизвикуваат соодветни поместувања на кривите на
понудата и на побарувачката на девизи и промени во рамнотежниот девизен курс.
Особено внимание во овој дел се посветува и нафакторите од кои зависи движењето на
девизните курсеви: ценовната инфлација, каматните стапки, психологијата на пазарот итн.
Исто така, ќе правиме анализа и дисктинција помеѓу различните видови режими на
девизни курсеви, како и позитивните и негативните страни на фиксниот и на
флексибилниот режим на девизен курс.
Посебен дел е посветен на меѓународниот монетарен систем со кои се детерминираат
девизните курсеви меѓу националните валути. При тоа, ги разгледаме меѓународните
монетарни системи, од Златниот стандард, преку Бретонвудскиот систем, до денешниот
меѓународен монетарен систем, кој е хибриден систем, во рамките на кој секоја земја може
да си одбере свој валутен режим.
Понатаму даваме одговор на прашањето што претставува оптимално валутно подрачје.
Воведување на заедничка валута кај членките на Монетарната унија со себе носи
определени трошоци и користи. Според теоријата на оптимални валутни подрачја, колку
што е степенот на економска интеграција повисок, добивката во монетарната ефикасност
е поголема. Сепак, членството во девизна зона, покрај придобивки може да има и
недостатоци. Недостатоците се појавуваат затоа што државата која се приклучува кон
девизната зона се откажува од нејзината способност да ги користи девизниот курс и
монетарната политика за да ги стабилизира производството и вработеноста.
Во продолжение на оваа предметна дисциплина правиме анализа на глобалниот пазар на
капитал. Имено, преку обезбедување брз меѓународен протек на информации за
инвестициските можности во светот, глобалниот пазар на капитал помага во алоцирање на
светските заштеди во најпродуктивни цели. Меѓународното движење на капиталот
претставува исклучиво важен сегмент на меѓународните економски односи и е носител на
вкупниот светски економски развој.
Потоа ќе направиме анализа на билансот на плаќање, кој претставува преглед на сите
економски трансакции помеѓу субјектите (резиденти) на една земја и резиденти на други
земји. Значајно место во овој дел зазема и анализата на билансот на плаќање на
Република Северна Македонија.
Поради тоа што ниту една држава не може самостојно да ги задоволува сите потреби на
националното стопанство, дел е посветен и на меѓународна трговија. Во светот постои
долгорочен тренд на интензивирање на меѓународната размена и пораст на значењето на
трговијата за вкупниот економски раст.
Во последниот дел фокусот е ставен на странските директни инвестиции, каде што ги
објаснуваме причините заради кои некои претпријатија, наместо извоз, лиценцирање или
франшиза, преземаат странски директни инвестиции. Особено и поради фактот што
помеѓу академските економисти и носителите на економските политики, постои широко
прифтатено мислење дека СДИ се многу постабилни во периоди на финансиски кризи, за
разлика од сите други форми на капитал.
Предметната програма ги вклучува следните тематски единици:
Гобализација - поим, причини и аспекти, Предности и недостатоци на финансиската
глобализација, Мултинационални корпорации, Стратегии за излез на странските пазари,
Значењето на мултинационите компании за националните економии, Девизен пазар-поим,
функции и карактеристики, Девизни курсеви, Влијание на депрецијацијата и апрецијацијата
на увозот и на извозот, Како се определуваат девизните курсеви, Фактори од кои зависи
движењето на девизните курсеви, Видови режими на девизни курсеви, Финансиски
деривати кои се користат за заштита од девизен ризик (термински договори, фјучерси,
опции, свопови), Меѓународен монетарен систем, Оптимално валутно подрачје, Економска
интеграција и добивки на зоните со фиксен девизен курс, Економска интеграција и

12.

недостатоци на зоните со фиксен девизен курс, Дали еврозоната претставува оптимално
валутно подрачје?, Глобален пазар на капитал, Причини за глобализација на
финансиските пазари, Ефекти и последици кои ги имаат земјите од слободното движење
на капитал, Видови и облици на капитал, Економска трилема,
Биланс на плаќање, Принципи на билансот на плаќање, Поделба на трансакциите во
билансот на плаќање, Структура на билансот на плаќање, Причини за нерамнотежа во
билансот на плаѓање, Методи за урамнотежување на билансот на плаќање,
Карактеристики на платниот биланс во Република Северна Македонија, Меѓународна
трговија- значење, теории и фактори кои влијаат на меѓународните трговски текови,
Инструменти на трговска политика, Странски директни инвестиции- форми (превземања
наспроти гринфилд потфати) и цели, Придобивки и трошоци за земјите од каде
потекнуваат странските директни инвестиции, Придобивки и трошоци за земјите
приматели на странските директни инвестиции, Мерки и инструменти за поттикнување на
странски директни инвестиции
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување

13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1.

15.2.

4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Предавања- теоретска 30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски, 15часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
Проектни задачи
30 часа
Самостојни задачи
30 часа
Домашно учење
15 часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бода
17.2. Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бода
17.3. Активност и учество
20 бода
Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Освоени 42 бодови од парцијални испити
завршен испит
(колоквиуми), изработена индивидуална работа
и редовност на предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот на
Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број

18.

19.

20.
21.
22.

16.1.
16.2.
16.3.

1.

Проф.д-р Весна
Георгиева Свртинов

Меѓународни
Финансии

Универзитет Во печат
“Гоце Делчев”
Штип

2.

Проф.д-р Ристо Фотов

Меѓународни
Финансии

Универзитет
“Гоце Делчев” 2010
Штип

Автор

Наслов

Издавач

Проф.д-р Будимир
Стакич и Проф.д-р
Слободан Барач
Проф.д-р Весна
Георгиева Свртинов

Меѓународне
финансије

Универзитет 2010
Сингидунум,
Белград
Универзитет 2014
“Гоце Делчев”
Штип

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Меѓународен
финансиски
менаџмент

Година

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
4EF101821
Менаџмент и маркетинг
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Прв
Број на ЕКТС 8
кредити
Проф.д-р Елена Веселинова
Трета/ Петти

7.

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

12.
13.
14.
15.

16.

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
8ЕКТС х 30 часа = 240часа
време
Распределба на расположивото 45+30+30+60+75=240 часа (3+2+2)
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часа
активности
настава
(15 недели х 3 часа =
45 часа)
15.2. Вежби
30 часа
(лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
(15 недели х 2 часа =
30 часа)
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
60 часа
16.3.

17.

17.3.

70 бодови

Семинарска 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
Метод на следење на
квалитетот на наставата

22.

75 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

21.

Домашно учење задачи

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)
Освоени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност
на предавања и вежби.
Македонски и англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

2.

Шуклев, Бобек;
Стратегиски
Дракулевски, Љубомир менаџмент,
универзитетски
учебник
Веселинова, Елена
Стратегиски бренд
менаџмент, скрипта

Hitt, M., Duane Ireland, Стратегиски
R. and Hoskinsson, R. менаџмент
Дополнителна литература
3.

Ред.
Автор
број
1.
W. Hill, Charles; R.
Jones, Gereth
22.2.
2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

M. Grant, Robert

Наслов

Економски
факултетСкопје

2011

Економски
2015
факултетШтип
Превод од
2012
Влада на РМ.
Издавач

Strategic Management, Houghton
An Integrated Approach Mifflin
Company,
Boston
Conteporary Strategic Blackwell
Analysis
Publishing,
Malden, MA

Година
2014

2015

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Маркетинг истражување
предмет
Код
4ЕF100921
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет
прв
циклус)
Академска година /
Број на ЕКТС
Трета / петти 7.
8
семестар
кредити
Наставник
Проф. д-р Тамара Јованов Апасиева
Предуслови за
запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Потребата од истражување на факторите кои имаат влијание врз спроведувањето
на маркетинг процесите во претријатијата. Од друга страна со маркетинг
истражувањето се оценуваат преземените одлуки со цел да се подобрат
понатамошните процеси и служби и органи во организациската структура во една
компанија. Студентите ги учат теоретските концепции, но и нивната примена во
пракса преку стекнување на знаења за процесот на маркетинг истражување;
методите и техниките на истражување соодветни за даден истражувачки
проблем;начин на прибирање на примарни и секоундарни податоци за пазарот,
потрошувачите, конкурентите. Исто така, се стекнува знаење и за сѐ почесто
применуваното интернет аркетинг истражување, со што се овозможува вклучување

во глобалните текови и бизнис процеси, како на стопанските субјекти, така и на
останатите органзации и институции на пазарот, во насока на добивање на
значајни информации за создавање на конкурентска предност.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Содржина на предметната програма:
1.
Поим и дефиниција за маркетинг истражување.
2.
Информации наспроти податоци.
3.
Карактеристики на маркетинг информационен систем (МИС).
4.
Методи, форми и извори на прибирање на податоци.
5.
Квантитативни и квалитативни методи и техники на истражување.
6.
Типови на маректинг истражување.
7.
Маркетинг разузнавање.
8.
Истражување на потреби, понуда и побарувачка.
9.
Истражување на продажба, конкуренцијата, цени.
10.
Истражување на дистрибуција и промоција.
11.
Маркетинг истражување преку интернет.
12.
Применето маркетинг истражување.
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 8ЕКТС х 30 часа = 240часа
Распределба на расположивото
45+30+30+60+75=240 часа (3+2+2)
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава
45 часа
активности
(15 недели х 3 часа = 45 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
16.2. Самостојни задачи
60 часа
16.3. Домашно учење
75 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2.
17.3.

18.

19.

20.

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

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)
Услов за потпис и полагање Освоени 42 бодови од двата колоквиуми,
на завршен испит
семинарската работа, редовноста на предавања и
вежби.
Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски

наставата
21.

Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

Самоевалуација

Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор

2.

Kotler,
Philip; Wong, Prof
Veronica; Saunder
s, Prof
John; Armstrong,
Gary; Malhotra,
Naresh

Наслов

Секуловска Нада Маркетинг
истражување

Marketing
Research: AND
Principles of
Marketing

Издавач

Година

Универзитетски 2004
учебник,
Економски
факултет,
УКИМ, Скопје
Financial Times/ 2006
Prentice Hall
(Превод од
Владата на РМ)

22.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Јованов
Марјанова
Тамара

Маркетинг:
Истражување ,
стратегија и
планирање

2.

Naresh K.
Malhotra

Marketing
Research: An
Applied Orientation

Универзитетско 2014
учебно
помагало,
Економски
факултет, УГД,
Штип
Pearson Global 2009
Edition

22.2.

Година

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на човечки ресурси
2.
Код
4ЕF112021
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски Факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
Број на ЕКТС
Трета /петти 7.
кредити

6

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

Наставник
Редовен проф. д-р Еленица Софијанова
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставната содржина на предметот е прилагодена така што ќе ги запознае студентите со
согледувања за значењето на човечките ресурси во организациите, видовите на менаџери,
нивните улофи, потребни компетенции и способности, ќе се еланорираат и запознаат
менаџерските функции планирање, анализа на работата, регрутирање, селекција, обука и
развој
Содржина на предметната програма:
Содржина на предавањата: 1. Основи на менаџментот и Вовед во развојот на хуманите
ресурси; 2. Анализа на работата и Планирање на хуманите ресурси; 3. Регрутирање на
потенцијалните кандидати и Селекција на кандидатите; 4. Обука на вработените и Развој
на вработените 5. Оценување на перформансите на вработените, Системи на
заработувачка; 6. Работни односи и колективно преговарање и Напуштање на
организацијата; 7. Познавање (разбирање) на луѓето, Интеракционо поле: поединецгрупаорганизација; 8. Конфликти и пристапи на решавање на конфлитите; 9. Комуникацијата
како фактор во водењето; 10. Мотивирање, Стрес и разбирање на стресот 11. Mobbing; 12.
Менаџментот на себеразвојот, SWOT- анализа.
Содржина на вежбите: 1. Опис и спецификација на работата 2. Прашалник за анализата
на работата; 3. Составување на оглас; 4. Составување на биографија (CV); 5.
Составување на мотивационо писмо; 6. Селекција по интервју; 7. Вреднување на трудот по
методот на бодување; 8. Систем на заработка во одредено претпријатие (пример); 9.
Управување со кариерата 10. Отпуштање на работници; 11. Конфликти и преговарање; 12.
Мотивација
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6ЕКТС х 30 часа = 180часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 30 часа
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)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
60 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 поени
17.2. Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 поени
17.3. Активност и учество 10 предавања 10 вежби
20 поени
Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет)
F
оценка)
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

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Добри Петровски

22.

2.

Тодор Кралев

Гарет Џонс, Џенифер
Џорџ
Дополнителна литература
3.

22.2.

Освоени 42 бодови од двата колоквиуми,
семинарската работа, редовноста на предавања
и вежби.
Македонски и англиски
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на
човечки ресурси
Основи на
менаџментот
(четврто издание)
Современ
Менаџмент

УКО

2007

ИСППИ

2009

Издавач

Година

УКИМ-Скопје 2005

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Билјана Богичевиќ

2.

Lioyd Byars, Leslie Rue

Менаџмент љутских Издавачки
2004
ресурса
центар
Белград
Human Resource
McGraw - Hill 2006
Management

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Управување со финансиски ризици
2.
Код
4EF124821
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
Број на ЕКТС
Трета /петти 7.
4
кредити
8.
Наставник
Проф.д-р Весна Георгиева Свртинов
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на студиската програма е да се идентификуваат, проценат и контролаат настаните
кои можат да бидат “закана ”за капиталот и заработката на една компанија.
Најпрво ќе ги дефинираме и објасниме различните видови ризици со кои можат да се
соочат финансиските и нефинансиските компании,a потоа ќе се изучуваат можните
техники кои им стојат на располагање на компаниите за елиминирање или намалување на
последиците, кои различни ризици можат да ги предизвикаат.
Во рамките на стратегиите и можностите за управување со ризици ќе видиме како
диверзификацијата може да се користи за намалување финансиските ризиците и како
концептот на негативна корелација на средствата е клучен за заштита и справување со

11.

ризици.
Преку изучувањето на овој предмет студентите ќе го увидат значењето на финансиските
извештаи на претријатијата,како важен извор за проценка на изложеноста на
претпријатието на ризици.
По изучувањето на оваа предметна дисциплина студентите ќе можат да извршат и
квантитативно мерење на ризикот, при што ќе можат да ја утврдаат веројатноста за појава
на неповолен настан и нејзиното потенцијално влијание врз компанијата, како и можност
преку статистички методи да ја утвдрат меѓусебната поврзаност на две средства, што е од
значење за диверзификација и следствено за намалување на ризикот.
Содржина на предметната програма:
Управувањето со ризици е процес на идентификување, проценка и контрола на настаните
кои можат да бидат “закана ”за капиталот и заработката на една организација. Ризиците,
особено финансиските ризици значително се зголемија во последните години, но и
техниките и начинот на управување со ризиците постојано се усовршуваат. Поради
глобализцијата на пазарите, ризикот со кој можат да се соочат домашните компании може
да потекнува од настани кои се илјадници километри оддалечени и кои немаат никаква
врска со домашниот пазар.
Одтука, битно е компаниите да ги идентификуваат можните ризици и да најдат стратегии
за управување со истите.
Најголем дел од оваа предметна програма е посветена на финансиксите ризици, коишто
произлегуваат од финансиски трансакции. Заедничка карактеристика на финансиските
ризици е тоа што сегашната вредност на идните парични приходи на претпријатието е
неизвесно.
Предметот е поделен на два дела. Во првиот дел ќе ги ги објасниме различните видови
ризици со кои можат да се соочат финансиските и нефинансиските компании.
Најпрво започнуваме со ликвидсносниот ризик, кој е поврзан со можноста, односно
опасноста компанијата во некој иден момент да не биде во состојба, односно да нема
доволно ликвидни средства, да ги подмири доспеаните обврски кон своите комитенти.
Следен е кредитниот ризик, кој е најстар и најважен од сите ризици од аспект на загубите
што може да ги предизвика во една финансиска институција. Тоа е ризик дека ентитетот
нема да може да ги наплатува побарувањата заради несолвентност на должникот.
Каматниот ризик е ризик дека флуктуациите на каматните стапки водат до зголемени
трошоци или намален приход за организацијата. Всушност, промените на каматните
стапки ги изложуваат компаниите на каматен ризик, при што нивните добивки стануваат
несигурни и зависни од движењето на каматните стапки.
Понатаму, во рамките на овој дел го анализираме девизниот ризик, кој е ризик по
заработувачката или капиталот, што произлегува од флуктуација на девизните курсеви.
Овој ризик, всушност, се јавува секогаш кога организациите извршуваат деловни
трансакции, кои се во валута различна од националната валута, односно кога пласманите
или остварените приходи се во една валута, а изворите или обврските се во друга валута.
Исто така, ќе го видиме значењето на ризикот од промена на цените на суровините, кој
претставува многу важен ценовен ризик, кој произлегува од нестабилноста на цените на
суровините кои компанија ги користи во својата деловна активност. Понатаму, го
анализираме и ризикот од промена на цените на акциите, односно ризикот од промена на
вредноста на индексите на акции, кој спаѓа во групата пазарни ризици. Овој ризик значи
дека цените на одделни акции може да се намалат како резултат на неповолните движења
на пазарот, а со тоа да предизвикаат загуби на инвеститорите.
На крајот дел е посветен на оперативниот ризик, кој за разлика од сите претходни ризици,
спаѓа во групата на нефинансиски ризици.
Вториот дел од предметната дисциплина е посветен на начините за управување со
одделните видови на финансиски ризици, со цел да се елимнира или намали нивното

негативно влијание врз компаниите. При тоа, разгледуваме различни методи и техники за
секој ризик посебно. Така, за управување со ликвидносниот ризик се користат
коефициенти за мерење ликвидност од билансите на компаниите, а потоа правиме
проценка на потребното ниво на ликвидни средства кои компанијата треба да го држи, но и
проценка на оптималната ликвидност која се постигнува преку балансирање на ризиците и
приносите.
Потоа, ги разгледуваме начините за управување со кредитниот ризик:кредитна анализа,
кредитно рационализирање, лимити на кредитна изложеност, диверзификација,
управување со соодветно ниво на капитал, како и девизни финансиски деривати кои
служат за намалување на овој ризик.
Следни се начините и мехнанизмите за управување со каматниот ризик:промени во
плановите за плаќање, менаџирање со средствата и обврските на компанијата, како и
користење на каматни финансиски деривати кои можат да се користат за менаџирање со
каматниот ризик. Исто така, се анализираат видовите на девизни финансиски деривати за
ублажување и намалување на девизниот ризик. Понатаму се разгледуваат можните
начини за управување на ризикот од промена на цените на суровините и на цените на
акциите.
На крајот од овој предмет посебен дел е издвоен за квантитативно мерење на
финансиските ризици со кои се соочуваат компаниите.
Предметната програма ги вклучува следните тематски единици:
Што претставува ризикот? Што претставуваат и кои се видови финансиски ризици со кои
се соочуваат компаниите(ликвидносен ризик, кредитен ризик, каматен ризик, девизен
ризик, ризик од промена на цените на суровините, ризик од промена на цената на
акциите), Управување со ризици, Диверзификација на ризикот, Податоците од
финансиските извештаи на претријатијата како важен извор за проценка на изложеноста
на претпријатието на ризици,Управување со ликвидносен ризик, Управување со кредитен
ризик, Управување со соодветно ниво на капитал, Базелски стандарди за адекватност на
капиталот, Управување со каматен ризик, Управување со девизен ризик, Управување со
ризик од зголемување на цените на суровините, Управувањесо ризик од промена на
цените на акциите, Управување со оперативен ризик, Квантитативно мерење на
финансиските ризици.
12.

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

13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1.

15.2.

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови

16.1.
16.2.
16.3.

4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Предавања- теоретска
30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски, 15 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 час = 30
часа)
Проектни задачи
30 часа
Самостојни задачи
30 часа
Домашно учење
15 часа
70 бода

18.

19.

20.
21.
22.

17.2. Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бода
17.3. Активност и учество
20 бода
Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Освоени 42 бодови од двата колоквиуми,
завршен испит
семинарската работа, редовноста на предавања
и вежби.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот на
Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Емет Џ.Воган
Управување со
Арс Ламина
2014
ризици
(Превод од
Владата)
2.
Проф.д-р Весна
Управување со
2020
Георгиева Свртинов
финансиски ризици Универзитет
(интерна скрипта)
“Гоце
Делчев”Штип
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.

Karen A.Horcher

Essential of Financial John Wiley &
Risk Management
Sons

2005

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Економија на пари, банкарство и финансиски
пазари
2.
Код
4EF121821
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
7.
Број
на
ЕКТС 4
Трета /петти
кредити
8.
Наставник
Проф.д-р Весна Георгиева Свртинов
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на студиската програма е да се утврди улогата и значењето на финансиските
пазари, кои се дел на финансискиот систем, но и какво е значењето и улогата на

депозитните (комерцијалните) банки за економијата во секоја земја.Изучувањето на
материјата по овој предмет ќе им овозможи на студентите да ги вреднуваат финансиските
средства и да ги разберат карактеристиките и разликите на финансиските инструменти, со
кои се тргува на пазарот на пари и на пазарот на капитал. Покрај тоа, студентите ќе го
осознаат значењето на концептот на нето сегашна вредност и како може да се направи
избор во кои видови на финансиски инструмент да се вложи богатство.
Исто така, целта е да се анализира и начинот на кој централните банки ја спроведуваат
монетарната политика и како со помош на монетарната политика може да се влијае на
важни економски варијабли во економијата, како што се: ниската стапка на инфлација,
ниската стапка на невработеност, економскиот раст, стабилноста на каматните стапки,
стабилноста на националната валута, но и конфликтот кој може да настане доколку се
остваруваат повеќе цели истовремено.
Изучувањето на материјата по овој предмет ќе им овозможина студентите да ги увидат и
фундаменталните и револуционерните промени на финансиските пазари и институции во
светски рамки, кои се случија во последниве години.
11.

Содржина на предметната програма:
Изучувањето на економијата на парите, банкарството и финансиските пазари е од големо
значење како за физичките, така и за правните лица. Оваа предметна програма ги
поврзува областите на макроекономијата и финансиите.
Најпрво ќе дадеме краток преглед на финансискиот систем, на неговата структура и
значење за економијата на секоја земја, но и колку е тој значаен дел од нашето
секојдневие.
Потоа, се ќе го истакнеме значењето на финансиските пазари, кои претставуваат еден дел
од финансискиот систем, бидејќи од начинот на тоа како тие функционираат зависи не
само личното богатство на поединците и на бизнисите, туку и економскиот раст на секоја
земја.
Посебен дел во рамките на овој премет е посветен на фундаменталниот принцип на
финансискиот менаџмент - временската вредност на парите, во кој се објаснува зошто
субјектите ја преферираат сегашноста во однос на иднината. Принципот на временска
вредност на парите е темел на сите видови инвестициони одлуки, било да се работи за
вложувања во реални добра или во финансиски инвестиции.
Понатаму, се изучува значењето на финансиските посредници, а посебен акцент се става
на комерцијалните банки. При тоа, се анализираат и различните видови на ризици со кои
се соочуваат банките во своето работење, како и можностите тие да се елиминираат или
намалат.
На крајот од оваа предметна програма се анализира значењето на монетарната политика
и на централните банки, како носители на оваа политика. Исто така, се анализира што ќе
се случи дококу постои неусогласеност помеѓу понудата и побарувачката на пари во
економијата, како и стратегиите и инструменрите кои централните банки ги користат за
постигнување на основната цел – ценовната стабилност.
Предметната програма ги вклучува следните тематски единици:
Функции и цели на финансискиот систем, Финансиски пазари, Пазар на пари, Пазар на
капитал, Глобализација и интернационализација на финансиските пазари, Вреднување на
долгорочните хартии од вредност, Вреднување на должничките инструменти, Вреднување
на сопственичките хартии од вредност, Принцип на нето сегашна вредност, Улогата на
каматните стапки во носењето на инвестициони одлуки, Пресметување на трошокот на
капиталот, Ризик и веројатност, Теорија на портфолио избор, Пазар на капитал во
Република Северна Македонија, Видови финансиски институции, Улога и значење на
комерцијалните (депозитни) банки, Менаџирање со соодветно ниво на капитал, Банкарски
ризици, Принципи на банкарско работење, Монетарна политика, Цели,стратегии и

инструменти на монетарна политика, Централни банки, Пари и инфлација, Инфлација и
прераспределба на приход, Буџетски дефицит и инфлација, Антиинфлаторна политика,
Монетарни агрегати.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
настава,
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
15 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 час = 15
часа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бода
17.2. Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бода
17.3. Активност и учество
20 бода
Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Освоени 42 бодови од двата колоквиуми,
завршен испит
семинарската работа, редовноста на предавања
и вежби.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот на
Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Проф.д-р Весна
Економија на пари, “Фига”-Тетово 2016
Георгиева Свртинов
банкарство и
ISBN 978-608финансиски пазари 245-167-1
Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Frederic S. Mishkin

Economics of Money, Pearson,
Banking, and
Columbia
Financial Markets
University

Година
2016

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Анализа на финансиски извештаи
предмет
2.
Код
4EF120121
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
6.
Академска година /
7.
Број на ЕКТС кредити 4
Трета / Петти
семестар
8.
Наставник
Проф. д-р Оливера Ѓоргиева Трајковска
9.
Предуслови за
запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Анализата на финансиските извештаи претставува употреба на сметководствените
податоци во процесот на донесување деловни и инвестициски одлуки. Финансиските
извештаи претставуваат прегледи кои го опфаќаат целокупното работење на
компанијата. Процесот на анализа на финансиските извештаи е дизајниран за да им
помогне на деловните луѓе, инвеститорите и кредиторите да научат како да ги читаат,
интерпретираат и анализираат подготвените финансиски извештаи. Таа се фокусира
пред се на финансиските показатели кои ги користат аналитичарите, инвеститорите,
менаџерите и другите заинтересирани субјекти, со кои се врши евалуација на
финансиската состојба, оперативните перформанси и готовинските текови на работењето
на компаниите.
Наставата по предметот треба да им помогне на студентите во запознавањето 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, обртот на средствата и приносот од акции на
компаниите.
11. Содржина на предметната програма:
1.
Поим, цели и задачи на анализата воопшто, како процес на испитување на
сложените предмети и појави; потреба од анализа на работењето на претпријатијата
и нивните различни функции, како основа за донесување на одлуки од страна на сите
заинтересирани субјекти; придонес на сметководството,како дел од информативниот
систем на претпијатијата, за анализата на работењето, преку евидентирање,
обработка и презентирање на информациите
2.
Поим, видови и цели на анализата на финансиските извештаи, како дел од
пошироката деловна анализа на работењето на компаниите.
3.
Деловна стратегија на компанијата и односот со конкуренцијата; анализа на
факторите кои влијаат врзпрофитабилност и врз можноста за зајакнување на
преговарачката моќ на компаниите на пазарот на инпути и аутпути.
4.
Професионалната регулатива како основа за подготвување на финансиските
1.

12.
13.
14.
15.

16.

извештаи и за нивната материјална точност (осврт врз Меѓународните стандарди за
финансиско известување/Меѓународните сметководствени стандарди (МСФИ/МСС)
5.
Инструменти на анализата на финансиските извештаи: хоризонтална и вертикална
анализа; примена на финансиските показатели за анализа на различните аспекти од
работењето на компаниите: профитабилност, ликвидност, задолженост, принос на
капиталот, обрт на средствата, принос од вложување во акции; анализа на левериџот
(оперативен, финансиски и комбиниран).
6.
Проспективна анализа, во чии рамки посебно значење има предвидувањето на
идната нето добивка и паричните текови, во функција на утврдување на суштинската
вредност на компаниите.
7.
Задачи за размислување и дискусија, врз основа на реални финансиски извештаи
на познати светски компании, нивна анализа преку пресметка на финансиски
показатели
Методи на учење:
Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
време
Распределба на расположивото
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава,
30 часа
активности
(15 недели х 2 часа = 30 часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
15 часа
аудиториски), семинари, тимска
работа
(15 недели х 1 час = 15 часа)
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3.

Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

15 часа
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)
19. Услов за потпис и полагање Освоени 42 бодови од парцијални испити (колоквиуми),
на завршен испит
изработена индивидуална работа и редовност на
предавања и вежби
20. Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.
2.
22.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Оливера
Анализа на финансиски Универзитет Гоце 2017
Ѓоргиеваизвештаи
Делчев Штип,
Трајковска,
Штип
Благица Колева
Fridson, Martin and Financial statement
John Wiley &
2002
Alvarez, Fernando analysis – a practitioner’s Sons, New York
guide

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

J. Rodic,
M. Andric,
G. Vukelic, B.
Vukovic

Analiza finansijskih
izvestaja

Beograd

2015

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Меѓународен бизнис
2.
Код
4EF122821
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет “Гоце Делчев” Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
Број на ЕКТС
Трета /петти 7.
4
кредити
8.
Наставник
Проф.д-р Емилија Митева-Кацарски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
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. Меѓународниот бизнис претставува интегрален систем на кој му се иманентни
сите системски карактеристики, меѓу кои една од круцијалните е отвореноста, поврзаноста
и комплементарноста со меѓународното опкружување.
Преку изучување на оваа предметна дисциплина, студентите ќе можат да се стекнат со
знаења и вештини што ќе им овозможат ефикасно да одговарат на предизвиците на
глобалниот бизнис преку: запознавање со промените во глобалната бизнис средина;
стратегиите на фирмите за глобална експанзија и методите на организација и реализација
на меѓународните бизнис активности. Исто така, студентите ќе бидат во можност
дадонесуваат оперативно-технички одлуки при реализацијата на бизнисите на

меѓународниот пазар, да демонстрираат способности за стратегиско и аналитичко
управување со ризиците за оперирање во глобалната бизнис средина како и да вршат
анализана меѓународните економски движења и промени и да вршат проценка на начинот
на којшто истите влијаат врз економските текови на одделните земји.
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:
Суштина и значење на меѓународниот бизнис и менаџмент:
Поим за меѓународен бизнис;
Значење на меѓународниот бизнис.
Детерминанти на меѓународниот бизнис:
1.
Економска димензија на меѓународното деловно опкружување;
2.
Правна димензија на меѓународното деловно опкружување;
3.
Политичка димензија на меѓународното деловно опкружување;
4.
Културолошка димензија на меѓународното деловно опкрушување.
Стратегиски форми на меѓународниот бизнис и менаџмент:
1.
Извоз;
2.
Компензациони и бартер работи;
3.
Специфични работи;
4.
Процедури, услови и инструменти за плаќање на увозот и извозот;
5.
Лиценцa;
6.
Франшиза;
7.
Инженеринг;
8.
Greenfield инвестиции;
9.
Мерџери, аквизиции и преземања;
10.
Заеднички вложувања;
11.
Стратегиско партнерство.
Придонесот на меѓународниот бизнис и менаџмент во севкупниот економски развој.

12.

Методи на учење: Наставата се одвива преку интерактивни предавања, компаративни
анализи, анализи на случаи како и изработка на проектни задачи. Предвидено е активно
вклучување на студентите во текот на наставата и на вежбите преку подготовка на
презентации, дебати и подготвување на практични вежби.

13.
14.
15.

Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
Форми на наставните активности 15.1.

4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Предавања- теоретска 30 часа
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
(15 недели х 1 часа =
15часа)
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

15 часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Проектна задача/ 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)
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)
Услов за потпис и полагање на
Освоени 42 бодови од парцијални испити,
завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Branko Rakita
Medunarodni biznis i Centar za
2015
menadžment
izdavacku
delatnost,
Ekonomskog
fakulteta u
Beogradu
2.
Џарлс Е.Хилд
Меѓународен бизнис Превод на
2010
Влада на РМ
3.
Џон Д. Даниелс Ли Х.
Меѓународен бизнис Превод на
2010
Радебау, Даниел П.
Влада на РМ
Саливен

18.

19.

20.
21.
22.

16.1.
16.2.
16.3.

30 часа
30 часа
15 часа

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Hill, C.W.L

International
Business Competing in the
Global Marketplace

Irwin McGraw- 2001
Hill, New York

Прилог бр.3
1.

2.
3.
4.

5.

6.

8.
9.

10.

11.

Предметна програма од прв циклус на студии
Наслов на
Маркетинг менаџмент
наставниот
предмет
Код
4ЕF111321
Студиска
Менаџмент и маркетинг
програма
Организатор на Економски факултет
студиската
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
програма
(единица,
односно
институт,
катедра, оддел)
Степен (прв,
прв
втор, трет
циклус)
Академска
7. Број на ЕКТС кредити 6
Трета /
година /
шести
семестар
Наставник
Проф. д-р Тамара Јованов Апасиева
Предуслови за
запишување 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:
1. Разбирање и дефинирање на маркетинг менаџментот;
2. Анализа на пазарот и маркетиншкото окружување;
3. Проценка на атрактивноста на пазарот и пазарната
побарувачка;
4. Поврзување со потрошувачите;
5. Развивање на маркетинг стратегии и планови;
6. Процес на сегментирање, таргетирање и позиционирање;
7. Градење на силни брендови / марки;

12.

13.
14.
15.

16.

17.

8. Формирање на понудите на пазарот,
9. Развој на интегрирани маркетиншки комуникации;
10. Организација на маркетингот;
11. Креирање на долгорочен раст.
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 6ЕКТС х 30 часа = 180часа
Распределба на расположивото
30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)
време
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
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
60 часа
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
17.3.

18.

19.

20.
21.

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

10 бодови
20 бодови

Kритериуми за
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценување (бодови/ 51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
оценка)
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 Освоени 42 бодови од двата колоквиуми,
полагање на
семинарската работа, редовноста на предавања и
завршен испит
вежби.
Јазик на кој се
Македонски и англиски
изведува наставата
Метод на следење Самоевалуација
на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература

22.

Ред.
број
22.1. 1.

Автор

Наслов

Издавач

Hill, C.W.L

International
Irwin McGrawBusiness Hill, New York
Competing in the
Global
Marketplace

Година
2001

2.

Loudon D., Marketing
Stevens R. Management and Wrenn Tekst and Cases
B.

The Haworth
2005
Press, Inc., New
York

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

2.

Јаќовски
Бошко,
ЦиуноваШулеска
Анитa

Наслов

Јованов
Маркетинг:
Марјанова Истражување ,
Тамара
стратегија и
планирање

22.2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Маркетинг
менаџмент

Издавач

Година

Универзитетско 2014
учебно
помагало,
Економски
факултет, УГД,
Штип
Универзитетски 2004
учебник,
Економски
факултет,
УКИМ, Скопје

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Производствен менаџмент
предмет
Код
4EF113221
Студиска програма
Менаџмент и Маркетинг
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет “Гоце Делчев” Штип
односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година /
7.
Трета /
Број на ЕКТС
6
семестар
шести
кредити
Наставник
Доц. д-р Златко Бежовски
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.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Содржина на предметната програма:
1. Дефинирање и воведни елементи;
2. Процес на организација на производство;
3. Управување со трошоците во производството;
4. Улогата на добавувачите и дистрибутерите во производниот процес;
5. Видови производи и нивна класификација;
6. Асортиман на производите;
7. Пазарни особини на производот;
8. Животен циклус на производот;
9. Планирање, развој и лансирање на нови производи на пазарот.
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
време
Распределба на расположивото
30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)
време
Форми на
15.1.
Предавања- теоретска настава 30 часа
наставните
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
активности
15.2.
Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
Други форми на
активности

17.3.

19.
20.

Проектни задачи

30 часа

16.2.

Самостојни задачи

30 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

60 часа

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.

18.

16.1.

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

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)
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 и ангиски
наставата

21.

Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Синиша
Спасов

Производствен
менаџмент

2.

Димитар
Граматикoв

Управување со
производот

Универзитетски 1998
учебник,
Економски
факултет, УКИМ
Скопје
Економски
2004
факултет, УКИМ
Скопје

22.1.

22.

Година

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

2.

Gorchels L.

Наслов

Роман Образ Политика производа

22.2.

Прилог бр.3

The Product Managers
Handbook, Third Edition

Издавач

Година

Информатор,
Загреб
McGraw-Hill

1975
2005

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Банкарство
предмет
2. Код
4ЕF110121
3. Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4. Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
6. Академска година /
7.
Број на ЕКТС кредити 6
Трета/шести
семестар
8. Наставник
Проф. Д-р Љупчо Давчев
9. Предуслови за
запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Преку изучувањето на овој предмет, студентите ќе се здобијат со продлабочени
знаења за потеклото и настанувањето на парите, функциите на парите, вредноста на
парите, монетарните стандарди, монетарните агрегати, и најважните современи
1.

11.

12.
13.
14.
15.

монетарни теории и политики. Воедно, студентите ќе стекнат знаења за
институционалната поставеност и функционирањето на банкарскиот сектор, посебно
функционирањето на комерцијалните банки со фокусирање врз сите видови
банкарски операции.
Содржина на предметната програма:
Поим за банки, Улога на банките, Местото и улогата на централните банки;
Банкарските системи во одделни земји; Банкарскиот систем на Македонија денес;
Принципи на банкарското работење; Пасивни активни, неутрални и сопствени
банкарски работи, Банкарски кризи, Меѓународно банкарство
Методи на учење:
Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
време
Распределба на расположивото
30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)
време
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

30 часа

16.2. Самостојни задачи

30 часа

16.3. Домашно учење – задачи

60 часа

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

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)
19. Услов за потпис и полагање Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
на завршен испит
индивидуална работа и редовност на предавања и
вежби.
20. Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

2.

3.
22.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Проф. Д-р Љупчо
Трпески
Барбара Касу
Клаудија
Џирардоне
Филип Молину
Проф.д-р Горан
Петрески

Банкарство и
Банакарско работење
Вовед во банкарство
(превод од Влада на
РМ)

Скенпоинт

2009

Ars Lamina

2012

Управување со банките

2008

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Rose, Peter

Irwin/McGraw-Hill, 1999
New York,

2.

Доц. Д-р Љупчо
Давчев

Commercial bank
management, Fourth
edition,
Инвестициско
банкарство

3.

Проф-д-р
Банкарство
Милутин Ќировиќ

Прилог бр.3

Година

Универзитет
2014
“Гоце Делчев”
Штип, Економски
факултет
Економски
2001
институт, Белград

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Финансиски пазари и институции
предмет
2. Код
4ЕF125221
3. Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4. Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
6. Академска година /
7.
Број на ЕКТС кредити 4
Tрета/ шести
семестар
8. Наставник
Проф. д-р Марија Гогова Самоников
9. Предуслови за
запишување на предметот
10. 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
1.

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.
11. Содржина на предметната програма:
- Вовед во финансискиот систем;
- Финансиска регулација;
- Финансиски институции;
- Финансиски инструменти;
- Финансиски иновации;
- Финансиски пазари;
- Раководење со финансиски институции.
12. Методи на учење: усно и писмено излагање
13. Вкупен расположив фонд на
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
време
14. Распределба на расположивото
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
15. Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
активности
настава
(15 недели х 2 часа = 30 часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
15 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15часа)
16. Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

15 часа
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)
19. Услов за потпис и полагање Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
на завршен испит
семинарска работа и редовност на предавања и
вежби.

20. Јазик на кој се изведува
наставата
21. Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

Македонски и англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Ристо Фотов и
Марија Гогова
Самоников

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

Економски
2015
факултет,
Универзитет
„Гоце Делчев“
Штип
Магор (Превод од 2006
Влада на
Република
Македонија)
Економски
2014
факултет,
Универзитет
„Гоце Делчев“
Штип

22.

Година

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.
2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Автор
Марија Гогова
Самоников

Наслов

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

Издавач

Година

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

2014

2009

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Инвестиционо банкарство
предмет
Код
4ЕF122121
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус на студии
циклус)
Академска година /
7.
Број на ЕКТС
Трета/шести

4

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

семестар
кредити
Наставник
Проф. Д-р Љупчо Давчев
Предуслови за
запишување на 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 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
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
време
Распределба на расположивото 30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
активности
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
15 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа = 15часа)
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување до 50 бода
(бодови/ оценка)
51 х до 60 бода
61 х до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода

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

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
на завршен испит
семинарска работа и редовност на предавања и
вежби.
20. Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

2.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Проф.д-р Љупчо
Давчев
Барбара Касу
Клаудија
Џирардоне
Филип Молину

Инвестициско
банкарство
Вовед во банкарство
(превод од Влада на
РМ)

УГД-Штип

2014

Ars Lamina

2012

Издавач

Година

22.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Frederic Mishkin

2.

Проф.д-р Горан
Петрески

Financial Markets and
Addison-Wesley
Institutions
Управување со банките

22.2.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

1.

Наслов на наставниот
предмет

2.
3.
4.

Код
4EF100521
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица, односно Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година /
Четврта/Седми 7. Број на ЕКТС 8
семестар
кредити

5.
6.

Инвестиционен менаџмент

2004
2008

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Наставник
Проф. д-р Елена Веселинова
Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на предметната програма 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 уснои метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на
8ЕКТС х 30 часа = 240часа
време
Распределба на расположивото 45+30+30+60+75=240 часа (3+2+2)
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска 45 часа
активности
настава
(15 недели х 3 часа =
45 часа)
15.2. Вежби
30 часа
(лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
(15 недели х 2 часа =
30 часа)
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
60 часа
16.3.

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

18.

Домашно учење задачи

70 бодови

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

75 часа

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до70 бода

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

19.

20.
21.
22.

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 Освоени 42 бодови од парцијални испити,
на завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1. Несторовски, Инвестиционен
Методија,
менаџмент
Сашо Арсов,
Александар
Наумовски
22.1.
2. Димитрова, Инвестиции –
Јанка и
збирка задачи
Веселинова,
Елена
3. Боди, З.,
Инвестиции
Кејн, А. и
Маркус,
Ален
Дополнителна литература

Издавач

Година

Економски
факултет, Скопје

2014

Економски
факултет, Штип

2014

Превод од Влада
на РМ.

2010

Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Shapiro, Alan Capital Budgeting and Prentice Hall
2015
22.2.
Investment Analysis
2.
Клусев,
Инвестиции
Матица
2001
Никола
македонска,избрани
дела, Скопје

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Финансиски менаџмент
2.
Код
4ЕF102121
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
Број на ЕКТС
Четврта/Седми 7.
кредити

8

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Наставник
Проф. 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,
инвестициското и дивидендното одлучување, како и да го интерпретираат влијанието кое
финансиските одлуки го имаат врз создавањето на вредноста на компанијата.
Содржина на предметната програма:
Финансиско одлучување:
1.
Долгорочни извори на финансирање;
2.
Краткорочни извори на финансирање;
3.
Структура на капитал (оперативен и финансиски ливериџ);
4.
Финансиски извештаи;
5.
Финансиска анализа (коефициенти);
Инвестициско одлучување:
6.
Долгорочно инвестирање – “capital budgeting” (Оценка на ефикасноста на
капиталните вложувања и избор на проекти);
7.
Краткорочно инвестирање (управување со обртни средства);
8.
Ризик и принос;
9.
Трошок на капитал;
Дивидендно одлучување:
- Распределба на добивка (дивидендна политика);
Специјални области на финансискиот менаџмент:
1.
Основни принципи на вреднувањето (временска вредност на парите)
2.
Хибридни хартии од вредност и финансиски деривати;
3.
Спојувања, преземања и преструктурирање на претпријатието
Методи на учење:
Метод на усно и метод на писмено изразување, решавање на практични задачи со
проблематика од управувањето со финансиските средства, пишување и презентација на
проектни
задачи и сл.
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа
Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75=240 часа (3+2+2)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава
45 часа
(15 недели х 3 часа = 45 часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари, тимска
работа
(15 недели х 2 часа = 30 часа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
60 часа
16.3. Домашно учење
75 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)

(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.
21.

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

22.

2.

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)
Освоени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски и англиски
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Финансиски
менаџмент

Економски
факултет Скопје
James C. Van Horne,
Fundamentals of
Prentice Hall,
John M. Wachowicz, Jr. Financial Management, New Jersey
13-th edition

Година
2008

2008

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Ристо Фотов

Финансиски
менаџмент

2.

С. Б. Блок и Џ. А. Харт Основи на
финансискиот
менаџмент

Економски
2010
факултетШтип
The McGraw- 2008
Hill Companies
Inc./Irwin
МК: Глобал
комуникации

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет Организациски и сметководствени контролни
системи
Код
4ЕF112321
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус) Прв
Академска година / семестар Четврта/Седми
7. Број на ЕКТС 6
кредити

Наставник
Проф. д-р Јанка Димитрова
Предуслови за запишување на
предметот
10. 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.
11. Содржина на предметната програма:
8.
9.

Поим, видови основање и организациона поставеност на деловните
субјекти, поим и типови на организација и организациона структура, принципите на
организирање и функциите на менаџментит.
Улогата на контролата за успешно работење на компанијата , контролинг и
улогата на контролорот во компанијата, деловното планирање и контролингот,
контролинг на трошоците и сметководство на трошоците, контролинг на продажбата
и постпродажните активности, контролинг во маркетинг на продажни цени и
одредување на условите за продажба, контролинг и управување со човечки ресурси,
контролинг на инвестициони проекти, контролинг на набавка, производство и залихи
и контролинг на информатичка технологија – извештаи за контролингот.
Пишување на политики и процедури за работните процеси, поставувањето на
административни, финансиски и сметководствени процедури, разработката на
правниот основ, зошто треба да се пишуваат процедурите за работните процеси,
важни аспекти при пишувањето на процедурите, проценка на ризикот при
пишувањето на процедурите за работните процеси и нивоата на опишување на
процесите, идентификувани контроли, политики и процедури кои треба да ги има
секоја компанија согласно внатрешната организација на деловните процеси и
систематизација на работните места.
Организациски контроли и политики, политиките при набавките, контролите и
политиките кај управувањето со залихите, контроли и политики за примање на
нарачки и испорака на производи – продажба, контроли и политики кај
фактурирањето, контроли за наплата на побарувања, контроли за прием на
готовина, креирање на систем за наградување на менаџери и вработени и контрола
на плата, контроли и политики за набавка на основни (постојани) средства и на крај
контроли кај процесот на плаќање на сметки.
Финансиско,
трошковно
и
управувачко
сметководство
–
поим,
карактеристики и разлики, разликите помеѓу финансиското и менаџерското
сметководство, предусловите за развој на трошковното и управувачкото
сметководство, планирање и подготовка на финансиски план, контроли за
намалување на трошоците, утврдување на цените и надоместоците, соодветна
организациска структура, делегирање на овластувања и одговорности, детална
поделба на трошоците, соодветна информатичка поддршка, соработка на

раководителите на деловните единици со раководителот на единицата за
финансиски прашања и сметководствен систем на контрола.
Финансиски извештаи – поим и видови, сметките од контниот план според класи,
групи и конта, принципот на двојно книговодство, сметководствените политики,
сметководствената евиденција, финансиските извештаи и основи за подготовка на
истите, практичен пример на Бруто биланс и комплетен сет на Финансиски извештаи
подготвен врз основа на податоците во Бруто билансот.
Контролно аналитички постапки во сметководствената евиденција и во
презентираните финансиски извештаи, содржината на групите и на одделните
сметки и сметководствени контроли кај истите. сметки од класа 0 до класа 9,
најважни контролни постапки за минимизирање на можноста од пропусти и грешки и
откривање евентуални проневери, измами или кражби, контроли и аналитички
постапки кај Извештајот за парични текови и Извештајот за промени во главнината.
Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6ЕКТС х 30 часа = 180часа
Распределба на расположивото време
30+30+30+30+60=180 часа (2+2+1)
Форми на наставните 15.1.
Предавања- теоретска 30
активности
настава
(15 недели х 2 часа =
30 часа)
15.2.
Вежби (лабораториски, 30
аудиториски),
семинари, тимска
работа
(15 недели х 2 часа =
30 часа)
16. Други форми на
16.1.
Проектни задачи
30
активности
16.2.
Самостојни задачи
30
12.
13.
14.
15.

16.3.

Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

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

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

60

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)
Освоени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата
22.

Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Јанка
Димитрова

22.1.

Наслов
Организациски
и
сметководстве
ни контролни
системи

Издавач

Година

Универзитет 2019
Гоце Делчев
Штип

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

Автор
Paul M Collier,
Samuel AgyeiAmpomah
Steven M. Bragg

Наслов
Management
Accounting Risk
and Control
Strategy
Accounting
Control
Best Practices

Издавач
CIMA
Publishing

Година
2007

John Wiley & 2006
Sons, Inc

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

Однесување на потрошувачите
4EF123321
Менаџмент и Маркетинг
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Прв циклус
Четврта/ седми 7.

Број на ЕКТС 4
кредити
Доц.д-р Златко Бежовски

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Во фокусот на оваа наставна програма е совладување на маркетинг-концепцијата за
однесување на потрошувачот, а основна цел е како да се задоволат неговите
потреби. Со оглед на тоа што потребите се задоволуваат со користење и употреба
на производите, како и со начинот на кој производот се доставува до потрошувачот,

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

логично е низ процесот на задоволување на потребите да се реализира целокупната
маркетинг-програма.
Во услови на конкурентски односи на пазарот и динамична измена на потребите кои
априори не постојат за определени конкретни производи, претпријатието мора да
понуди производ кој со своите карактеристики е конкурентен, односно има
определени диференцијални предности кои ќе го привлечат купувачот. Тоа, се
разбира, предизвикува низа импликации во вкупното работење, особено во сферата
на производството, во која производот треба да го добие основниот облик, квалитет
и карактеристики.
Преку изучувањето на оваа наставна програма студентите ќе можат успешно да ги
разграничува поимите потрошувач, корисник и купувач; Да сфатат како пазарот
влијае врз однесувањето на потрошувачите; Да бидат способни да им помогнат на
претпријатијата да ја зголемат продажбата преку изучување на процесот на
донесување одлука за купување, како и факторите кои влијаат врз истиот процес; Да
можат да ги разликуваат моделите за објаснување на однесувањето на
потрошувачите;
Содржина на предметната програма:
Однесување на потрошувачите и нивно истражување; процес на донесување одлуки
од страна на потрошувачите; преткуповни процеси: препознавање на потребите,
пребаруање и оценување; купување; посткуповни процеси: потрошувачка и
посткуповни оценки; демографија, психографија, и лични особини; мотивирање на
потрошувачите; верувања, чувства, ставови и намери; Култура, етничка припадност
и општествена класа; влијание на семејството и домаќинствата.
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
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
време
Распределба на
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
расположивото време
Форми на
15.1.
Предавања- теоретска
30 часа
наставните
настава
активности
(15 недели х 2 часа = 30
часа).

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 1 часа = 15
часа).

15 часа

16.1.

Проектни задачи

30 часа

16.2.

Самостојни задачи

30 часа

16.3.

Домашно учење

15 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

17.2.
17.3.
18.

19.

20.
21.

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 Освоени 42 бодови од двата колоквиуми,
завршен испит
индивидуалната работа, редовноста на
предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

Автор

Наслов

Роџер Д.
Однесување на
Блеквел, Пол В. потрошувачите
Минијард, Џејмс
Ф. Енгел

Издавач

Година

Табернакул

2010

Година

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

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

Автор

Наслов

Издавач

Питер Џ.П.,
Олсон Џ.

Однесување на
потрошувачите и
маркетиншките
стратегии

Скопје, ТРИ
2009
(Превод од
Владата на РМ)

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот
Јавни финансии
предмет
Код
4ЕF122421
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
односно институт,
катедра, оддел)

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година /
Број на ЕКТС
Четврта / седми 7.
4
семестар
кредити
Наставник
Проф. 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.
Содржина на предметната програма:
Вовед во јавните финансии; Пазарниот неуспех и функции на државата; Јавни расходи;
Јавни приходи; Даночен систем; Јавниот долг во Република Македонија; Јавен долг;
Буџетски дефицит; Фискална политика; Фискални односи помеѓу различни нивоа на
власта; Буџетски систем
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на
4ЕКТС х 30 часа = 120часа
време
Распределба на расположивото
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
активности
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа).

Други форми на
активности

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 1 часа = 15
часа).

15 часа

16.1.

Проектни задачи

30 часа

16.2.

Самостојни задачи

30 часа

16.3.

Домашно учење

15 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

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

19.
20.
21.

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 Освоени 42 бодови од двата колоквиуми, индивидуалната
на завршен испит
работа, редовноста на предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Атанасовски,
Живко

Јавни финансии

2.

Габер Стеван

Улогата на јавниот
долг во јавните
финансии

Економски
2005
факултет,
Скопје
Економски
2013
факултет-Штип

22.1.

Година

22.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Харви С. Розен,
Тед Геер
Harvey S.Rosen

Јавни финансии

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

2008

R.Musgrave and
P.Musgrave

Public Finance, sixth
edition
Public Finance in
Theory and Practice

1995
1988

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

Глобална економија
4EF120521
Менаџмент и маркетинг
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Прв циклус на студии
Четврта/Седми

7.

Број на ЕКТС кредити 4

Доц. д-р Влатко Пачешкоски

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта е стекнување на продлабочено разбирање на егзистирањето и функционирањето
на процесот на глобализација во светската економија.
Предметот Глобална економија ќе им овозможи на студентите да го изучат процесот на
глобализација во светската еконоија од една страна и импликациите и влијанието на
овој процес врз економскиот развој, од друга страна. Овој предмет овозможува
истовремено изучувањена ефектите од процесот на глобализација во светската
економија, преку меѓународната трговија и меѓународните финансии.
Содржина на предметната програма: Поим и дефинирање на глобализацијата;
Теоретски концепции за процесот на глобализација; Домени на глобализацијата;
Фактори (двигатели) на процесот на глобализација; Економската димензија на процесот
на глобализација; Институционалистички пристап кон процесот на глобализација;
Глобализацијата и меѓународниот монетарен и трговски систем; Предности и
недостатоци на процесот на глобализација; Ефектите од глобализацијата врз
развиените и помалку развиените земји; Глобализацијата како нов светски поредок;
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
4ЕКТС х 30 часа = 120часа
време
Распределба на расположивото 30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
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,
15 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 1 часа = 15 часа).

16.1.

Проектни задачи

30 часа

16.2.

Самостојни задачи

30 часа

16.3.

Домашно учење

15 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество

18.

19.

70 бодови
10 бодови
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
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
полагање на завршен испит семинарска работа и редовност на предавања и вежби.

20.
21.

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

Македонски и англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Влатко
Пачешкоски

ГлобализацијаЕкономски аспекти

2016

2.

Чарлс Хил

Меѓународен бизнис

Универзитет
Гоце Делчев Штип. ISBN
ISBN 978-608244-318-8.
Превод од
владата

22.1.

22.

2010

Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
22.2.
1. Baker Dean,
Globalization and
Epstein Gerald and Progressive Economic
Pollin Robert
Policy
2.

Издавач

Година

Cambridge
1999
University Press

Прилог Предметна програма од прв циклус на студии
бр.3
1. Наслов на
Економија на иновации
наставниот предмет
2. Код
4EF121621
3. Студиска програма Менаџмент и маркетинг
4. Организатор на
Економски факултет
студиската програма Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
(единица, односно
институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор,
Прв
трет циклус)
6. Академска година / Четврта/Седми
7.
Број на ЕКТС кредити 4
семестар
8. Наставник
Проф. д-р Дарко Лазаров
9. Предуслови за
запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Иновациите претставуваат концепт кој
привлекува сè поголемо внимание во последните децении. Економијата на секоја развиена
држава се темели на иновација. Иновациите претставуваат моторна сила на новата
економија. Тие се генератори на нови производи, услуги и процеси кои придонесуваат за
олеснување на секојдневниот живот на луѓето. Во тој контекст, првата цел на предметната
програма е проучување на теориите на раст базирани на иновации и идеи, каде детално ќе
биде проучен националниот иновативен систем и влијанието на иновацискииот капацитет врз

економските перформанси на национално ниво. Исто така, целта на програмата е проучување
на иновациите на микро ниво. Секоја компанија во глобалната конкуренција се стреми да
воведе иновација која ќе им обезбеди конкуретска предност на пазарот. Во таа смилса,
предметот ќе биде фокусиран кон изучување на економскиот процес на иновациите на ниво на
претпријатие. Предметната програма е дизајнирана и насочена кон најсовремените тенденции
и достигнувања во светот на иновациите и нивно ставање во функција на зголемување на
конкурентноста на претпријатијата, а со тоа и на економијата во целина. Посебно е значајно
да се дефинираат факторите кои ја поддржуваат, стимулираат и акцелерираат иновациската
активност, улогата на менаџментот во процесот на иновации, но уште поважно, студентите ќе
бидат запознаени и со најсофистицираните иновациски процеси во земјите со повеќегодишно
искуство во оваа проблематика. Сето тоа ќе ги отвори вратите за зголемување на
капацитетите и потенцијалите за воведување и експлоатација на придобивките од иновации и
на овие простори. Зајакнувањето на капацитетот за иновации треба да биде прашање од
најголем приоритет за бизнисмените и креаторите на политики. Тоа е така бидејќи
економскиот капацитет на едно претпријатие, но и капацитетот на националната економија, е
детерминиран од иновациските капацитети кои тие ги поседуваат. Конечно, овој наставен
предмет ќе понуди еден поширок осврт на придонесите и резултатите на иновативните
претпријатија во еден јасно и системски определен организациски и економски контекст.
Најважно, студентите ќе стекнат знаења и вештини од областа на иновациите, кои понатаму
ќе им помогнат да ја зголемат конкурентската способност на претпријатија за
имплементирање на иновации и креирање на нови производи.
11. Содржина на предметната програма: Значење на иновациите; Видови иновациски модел;
Национален иновациски систем; Управување со иновациите во претпријатијата; Стратегии на
иновации; Управување со интелектуалната сопственост; Примена на знаењето во
иновативните претпријатија; Вмрежување на иновациите и теорија на игри; Истражување и
развој во индустриски контекст; Поврзување и трансфер на технологија и иновациите;
Развивање на нов производ,процес, услуга и бизнис модел; Техники за комерцијализација на
иновацијата; Дизајнирање на организација за иновации.
12. Методи на учење: Теоретски предавања со модерни методи на презентации, индивидуална и
тимска работа, учење во соработка, методи на писмени и усни разбирања, методи на групни
дискусии, проектни активности.
13. Вкупен расположив фонд на време
4ЕКТС х 30 часа = 120часа
14. Распределба на расположивото време 30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
15. Форми на
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часови
наставните
(15 недели х 2 часа = 30 часа).
активности
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, 15 часови
тимска работа.
(15 недели х 1 часа = 15 часа).
16. Други
16.1. Проектни задачи
форми на 16.2. Самостојни задачи
активности 16.3. Домашно учење
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за до 50 бода
оценување
51 х до 60 бода
(бодови/
61 х до 70 бода

30 часови
30 часови
15 часови
70 бодови
10 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)

оценка)

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
19. Услов за потпис Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена семинарска работа и
и полагање на редовност на предавања и вежби.
завршен испит
20. Јазик на кој се Македонски и англиски
изведува
наставата
21. Метод на
Самоевалуација
следење на
квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор Наслов
Издавач
Година
број
1. Златка Иновации, технологии и политики
Економски
2012
Поповска
факултет –
22.1.
Скопје, УКИМ
2. Дарко
Теорија на економски раст: основни модели,
Економски
2014
Лазаров концпети и теории - скрипта
фаултет – Штип,
22.
УГД
Дополнителна литература
Ред. Автор Наслов
Издавач
Година
број
22.2.
1. Paul Trott InnovationmanagementandNewproductdevelopment PearsonEducation 2005
2.

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Практична настава
2.
Код
3.
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
7.
Број на ЕКТС
Прва, втора,
2
кредити
трета/ втор,
четврти, шести
8.
Наставник
Ментор за практична настава од листата на
ментори
утврдени со Одлука од ННС
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 јавни и приватни
субјекти со дејност од областа на студиската програма.
11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

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 единиците на Универзитет ,,Гоце
Делчев” во Штип, каде студентите активно учествуваат во апликативната работа во
доменот на студиската програма.
Студентите изведуваат практична работа и во јавни и приватни 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 менторите на практичната
настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од надворешните субјекти 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 надворешните субјекти,
во кои ја изведувал праксата.
Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење
дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација 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 начинот и условите за организирање на практична настава за студентите
на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип (Универзитетски гласник Број 42, септември
2019).
Вкупен расположив фонд на време
2 ЕКТС х 30 часа = 60 часови
Распределба на расположивото време
0+0+0+30+30 = 60 часови (0+0+2)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска /
настава
15.2. Вежби (лабораториски, /
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
/
16.2. Самостојни задачи
30 часови
16.3. Домашно учење
30 часови
Начин на оценување
17.1. Тестови
/
17.2. Проектна задача/ 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.
21.

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор

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
институцијата каде студентот ја изведувал
практичната настава).
Македонски јазик
Самоевалуација

Наслов

Издавач

Година

Наслов

Издавач

Година

број
1.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Стратегиски маркетинг
предмет
Код
4ЕF124521
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
Академска година /
7. Број на ЕКТС кредити 4
Четврта /
семестар
Осми
Наставник
Проф. д-р Тамара Јованов Апасиева
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, суштината и функционирањето на стратегискиот
маркетинг. Оваа материја e од особена важност за секој стопански субјект,
бидејќи ги претставува начините на формирањето и практичното аплицирање
на маркетинг стратегиите. Студентите детално обработуваат и учат материја
поврзана со прашања за разбирањето на видовите стратегии на маркетинг,
местото и значењето на стратегискиот маркетинг; анализа на пазарните
можности за практично аплицирање на одредена маркетинг стратегија

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

(анализа на макроокрожување; на купувачи и однесување на потрошувачите;
пазарна сегментација; анализа на конкуренција; анализа на индустриска
динамика и на животниот циклус на производот; маркетинг истражување и
пазарни мерки, и пазарни цели и позиционирање на одлуките); развој на
стратегии на маркетинг микс (производни стратегии; ценовни стратегии;
дистрибутивни стратегии; промотивни стратегии; продажни стратегии;
маркетинг стратегии на продавачите на мало; меѓународни маркетинг
стратегии), имплементација на маркетинг стратегиите (осознавање на
неопходните елементи за имплементација на маркетинг стратегии; контрола и
ревизија на маркетинг стратегиите (значење на контролата на маркетинг
стратегиите; прибирање, анализирање и процесирање на маркетинг
стратегиите; анализа на профитабилноста од примената на маркетинг
стратегиите); ревизија на постојните маркетинг стратегиите.
Содржина на предметната програма:
1.
Вовед и дефинирање на стратегиски маркетинг
2.
Стратегиско маркетинг планирање
3.
Анализа на конкурентското окружување и пазарот
4.
Анализа на турбулентната околина
5.
Анализа на потрошувачите
6.
Анализа на конкурентите
7.
Сегментирање, таргетитање и позиционирање на пазарот
8.
Создавање на конкурентска предност
9.
Различни видови на маркетинг стратегии
10.
Имплементација на маркетинг стратегии
11.
Стратешко управување со потрошувачите
12.
Стартегиски маркетинг во 21от век
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 4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
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
15 часа
работа
(15 недели х 1 часа = 15часа)
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
17.3.

18.

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

до 50 бода
51 х до 60 бода

10 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)

19.

20.
21.

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 Освоени 42 бодови од двата колоквиуми,
на завршен испит
семинарската работа, редовноста на
предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

2.
22.1.

3.

22.

Автор

Наслов

Мицески
Трајко

Стратегиски
маркетинг

Издавач

Година

Универзитетски 2013
учебник, Економ
ски факултет,
УГД, Штип
Hooley G.,
Marketing Strategy Prentice Hall,
2008
Piercy F. N.
and Competitive
Pearson
and Nicouland Positioning, 4th
Education
B.
Edition
Јованов
Стратегиски
Универзитетски Во печат
Марјанова
маркетинг
учебник, Економ
Тамара,
ски факултет,
Мицески
УГД, Штип
Трајко

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

22.2.

2.

3.

Автор

Наслов

РистевскаСтратегиски
Јовановска
маркетинг
Снежана,
Јаќовски
Бошко
Onkvisit S. and International
Shaw J.
Marketing –
Analysis and
Strategy, 4th
Edition
Јованов
Маркетинг:
Марјанова
Истражување ,
Тамара
стратегија и
планирање

Издавач

Година

Универзитетски 2003
учебник, Економ
ски факултет,
УКИМ, Скопје
Routledge,
2004
Taylor & Francics
Group
Универзитетско 2014
учебно
помагало,
Економски
факултет, УГД,
Штип

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Проектен менаџмент
2.
Код
4ЕF123921
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски Факултет
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6.
Академска година / семестар
Број на ЕКТС
Четврта /Осми 7.
4
кредити
8.
Наставник
Редовен проф. д-р Еленица Софијанова
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. 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.
11. Содржина на предметната програма:
Содржина на предавањата: 1.Дефинирање и вове 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;
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
12. Методи на учење:Метод на усно и метод на писмено изложување
13. Вкупен расположив фонд на време
4ЕКТС х 30 часа = 120часа
14. Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 30 часа
настава,
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски, 15 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа,
(15 недели х 1 часа = 15
часа)
16. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
15 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
70 поени
17.2. Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 поени
17.3. Активност и учество 10 предавања 10 вежби
20 поени
Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет)
F
оценка)
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
Услов за потпис и полагање на
Освоени 42 бодови од двата колоквиуми,
завршен испит
семинарската работа, редовноста на предавања
и вежби.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски и англиски
Метод на следење на квалитетот на
Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Благородна Тодосиоска Наука за менаџмент Економски
2001
Факултет,
Скопје
2.
Тодор Кралев
Основи на
УКИМ-Скопје 2005
менаџментот
(четврто издание)
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година

17.

18.

19.

20.
21.
22.

број
1.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

К.Петковски

Проект и
проектнизадачи

Херакли –
Комерц,
Битола,,

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Портфолио менаџмент
предмет
Код
4EF123621
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
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/ Осми 7. Број на ЕКТС
кредити
Наставник
Проф. д-р Елена Веселинова

4

2005

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

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 (ХВ). 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. за потребите на портфолио менаџментот. Во
овој предмет, инвестирањето во ХВ е ставено во пазарен контекст,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 усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
време
Распределба на расположивото 30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
30 часа
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
15 часа
(15 недели х 1 часа =
15часа)
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3.

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

18.

Домашно учење –
задачи

70 бодови

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

15 часа

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

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

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит

20.

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

21.

од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освоени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски и англиски
Самоевалуација

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1. Д-р Мирослав Шукаров,
д-р. Зоран Ивановски
22.1. 2. Боди, З., Кејн, А. и
Маркус, Ален
3. Prof. Burton G. Malkiel,
PhD
4. Филиповски, Владимир

Наслов

Издавач

Година

Хартии од вредност Три
2005
и портфолио
менаџмент
Инвестиции
Превод од Влада на 2010
РМ.
Случаен од по Wall W.W.Norton&Company 2009
Street
Хартии од вредност Интерни белешки
и портфолио
менаџмент

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Reilly, Frank
22.2.
2.

Brentani, Christine

Наслов
Investment Analysis
and Portfolio
Management
Portfolio
Management in
Practice

Издавач
South-Western
Cengage Learning

Година
2012

2014

3.
Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
1.
Дигитален маркетинг
Код
2.
4EF120921
Студиска програма
3.
Менаџмент и маркетинг
Организатор на студиската програма Економски факултет
4.
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
5.
Прв
Академска година / семестар
Број на ЕКТС
6.
Четврта / Осми 7.
кредити
Наставник
8.
Доц. Д-р Златко Бежовски
Предуслови за запишување на
9.
Е-Бизнис
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):

4

Целта на предметната програма по Дигитален маркетинг е запознавање со основните
принципи на дигиталниот маркетинг како надополнување и надградба на традиционалниот
маркетинг. Осознавање на е-околината и е-пазарот. Разбирање на основните алатки на
дигиталниот маркетинг: вебсајт, оптимизација за пребарувачи, маркетинг во социјални
медиуми, маркетинг по е-пошта, маркетинг со содржини, онлајн рекламирање итн.
Креирање на издржана стратегија за маркетинг преку интернет. Следење на потребите на
онлајн потрошувачите и управување со клиентите.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

Содржина на предметната програма:
1. Вовед во дигиталниот маркетинг
2. Дигиталниот маркетинг и е-околината
3. Интернет маркетинг истражување
4. Интернет корисници и е-потрошување
5. Веб сајтот како основна алатка во дигиталниот маркетинг
6. Оптимизација за пребарувачи
7. Маркетинг во социјални медиуми
8. Маркетинг по е-пошта
9. Содржински маркетинг
10. Брендирање, односи со јавност и публицитет во е-околината
11. Услужување на е-клиенти
12. Дигитални технологии и автоматизација на маркетингот
13.
Холистички интернет маркетинг стратегии
Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска
настава
30 часа
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
15 часа
(15 недели х 1 часа =
15часа)
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
30 часа
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3. Домашно учење
15 часа
Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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)
Услов за потпис и полагање на
Освоени 42 бодови од парцијални испити,
завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.

20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува наставата
Македонски ј и англиски
Метод на следење на квалитетот на
Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Kingsnorth, Simon., 2019 Digital marketing
Kogan Page
strategy: an integrated Publishers
approach to online
marketing.

Година
2019

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

2.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Kotler, Philip, Hermawan
Kartajaya, and Iwan
Setiawan.
Chaffey, Dave, and Fiona
Ellis-Chadwick..

Marketing 4.0: Moving John Wiley & 2016
from traditional to
Sons
digital.
Digital marketing
Pearson UK 2019

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет Ревизија
2.
Код
4ЕF124021
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Прв
6.
Академска година / семестар
Четврта/Осми 7. Број на ЕКТС 4
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Јанка Димитрова
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. 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.
11. 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;

12.
13.
14.
15.

16.

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
4 ЕКТС х 30 часа = 120 часови
време
Распределба на расположивото
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
30 часа
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
15 часа
(15 недели х 1 часа = 30
часа)
Други форми на
16.1. Учење за предавања
30 часа
активности
16.2. Подготовка за вежби
30 часа
16.3.

Консултации

15 часа

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
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
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)
Освоени 42 бодови од парцијални испити, изработена
семинарска работа и редовност на предавања и вежби.
Македонски и англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Јанка Димитрова

Ревизија –
Универзитет
теоретски и
Гоце Делчев
практични аспекти

Година
2020

2.
3.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Alvin A. Arens,
Auditing
James K. Loebbecke

Издавач

Година

Prentice Hall,
New York

2000

2.
3.

Прилог бр.3

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот
Бренд менаџмент
предмет
2.
Код
4EF120421
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на
Економски факултет
студиската програма
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
(единица, односно
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Прв
циклус)
6.
Академска година /
Број на ЕКТС
Четврта/ Осми 7.
4
семестар
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Елена Веселинова
9.
Предуслови за
запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е да им помогне на студентите во
усовршување и унапредување на знаењето за современото управување со
брендот и капиталот на брендот (свесност, асоцијации, согледан квалитет и
лојалност), моделите за управување со брендот и одделните елементи на
капиталот на брендот, со цел да се влијае на зајакнување на пазарната позиција
на компаниите преку специфично позиционирање, односно диференцирање,
зголемување на пазарното учество, додадената вредност, маргиналната
профитабилност, односно перформансите на компаниите во целина.
11. Содржина на предметната програма:
КОРПОРАТИВНИОТ БРЕНД КАКО ФАКТОР ЗА УСПЕШНА БИЗНИС
СТРАТЕГИЈА
Корпоративниотбренд: извор на вредност за бизнисот
Брендот обезбедува пазарно учество
Брендот создава бариери за влез на нови конкуренти
Брендот овозможува производно и пазарно проширување
Брендот обезбедува помала ценовна еластичност и ценовна премија
Брендот привлекува квалитетна работна сила
Брендот обезбедува лојалност и доверба
1.

12.
13.
14.
15.

16.

Брендот стимулира иновации
Поврзување на бизнис стратегијата
со бренд стратегијата
Поврзаност на стратегиските ѕвезди:
визија, култура и имиџ на компанијата
ПЕНТАГОН НА КОРПОРАТИВНИОТ БРЕНД: ГРАДЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ
СО КОРПОРАТИВНИОТ БРЕНД
Раѓање на брендот
Дефинирање на брендот
Артикулирање на брендот
Мерење на брендот
Експанзија на брендот
Извршување на брендот
Градење бренд култура и бренд компанија
КАПИТАЛОТ НА КОРПОРАТИВНИОТ БРЕНД
Што претставува капиталот на брендот?
Свесност за брендот
Согледан квалитет
Асоцијации
Лојалност
Стратегиски фактори на капиталот на брендот
ЕВАЛУАЦИЈА НА КОРПОРАТИВНИОТ БРЕНД
Капиталот на корпоративниот бренд како
мерило за вредноста на брендот
Финансиски пристапи за вреднување на корпоративниот бренд
Интегрирање на финансиите и на маркетингот:
метод на економска употреба
Пристап на „најдобра пракса” за евалуација на брендот
Корпоративниот бренд и финансиските извештаи
Ланецот на вредности на корпоративниот бренд
Поврат на инвестициите во корпоративниот бренд
Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на
4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа
време
Распределба на расположивото 30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)
време
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
30 часа
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
15 часа
(15 недели х 1 часа =
15часа)
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
30 часа
16.3.

Домашно учење - задачи

15 часа

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

70 бодови

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 10 бодови
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
18. 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)
19. Услов за потпис и
Освоени 42 бодови од парцијални испити,
полагање на завршен испит изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
20. Јазик на кој се изведува
Македонски и англиски
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Елена
Веселинова

Стратегиски бренд
менаџмент

2016

2.

Елена
Веселинова

Стратегиски бренд
менаџмент практикум

Економски
факултет-УГДШтип
Економски
факултет-УГДШтип

Издавач

Година

22.1.

22.

2016

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.

Автор

Наслов

Keller, Lane Keller Strategic Brand
Management
Kapferer, J. N
The New Strategic
Brand Management:
Creating and
Sustaining Brand
Equity Long Term

Pearson
Education, USA 2007
Kogan Page, UK 2008

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Транспорт и логистика
2.
Код
4EF124721
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма Економски факултет

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
Академска година / семестар
Број на ЕКТС
Четврта / Осми 7.
4
кредити
Наставник
Проф.д-р Ристе Темјановски
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Основните постулати на предметот е студентите да се запознаат со основните видови и
современи модели кои се применуваат во меѓународниот транспорт и шпедиција. 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. Транспортот денес успешно мора да ги вгради сите конкурентски
инструменти во состав на логистиката на секоја земја. Современиот, ефикасен и
рационално димензиониран сообраќај е основен услов за целосно функционирање на
логистичкиот и 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.
Содржина на предметната програма:
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.С. Македонија, Надворешнотрговската размена на
Република Македонија по видови на сообраќај, Меѓународна шпедиција, Основни
карактеристики на меѓународната шпедиција, Вовед и општи напомени за 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, Транспортни клаузули - incoterms (меѓународни трговски термини),
Организација на логистичкото работење, Логистички системи, Транспортот во системот на
логистика, Маркетинг логистика, Влијанието и поврзаноста на системот на меѓународна
логистика и транспортниот и надворешно-трговскиот систем, Истражувачкиот и
технолошкиот развој и нивната примена во логистичкиот информационен систем,
Логистички информациски систем, Управување со синџир за набавки (SCM),,
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
4 ЕКТС х 30 часа = 120 часови
Распределба на расположивото време
30+15+30+30+15 = 120 часа (2+1+1)

15.

Форми на наставните активности 15.1.

15.2.

Предавања- теоретска
настава
(15 недели х 2 часа = 30
часа)
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
(15 недели х 1 часа =
15часа)
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

30 часа

15 часа

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Проектна задача/ 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)
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)
Услов за потпис и полагање на
Освоени 42 бодови од парцијални испити,
завршен испит
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски ј и англиски
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Ристе Темјановски
Меѓународен
УГД
2015
транспорт и шпедиција
Дополнителна литература
22.2.
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година

18.

19.

20.
21.
22.

број
1.

16.1.
16.2.
16.3.

Драшко Атанасовски,
Ристе Темјановски,
Оливер Филиповски

Логистички системи

УГД

30 часа
30 часа
15 часа

2014

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Практична настава - интердисциплинарен
проект
2.
Код
3.
Студиска програма
Менаџмент и маркетинг
4.
Организатор на студиската програма

5.
6.

(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

9.

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 организации со дејност
од областа на студиската програма, и реализација на интердисциплинарен проект, кој
може да послужи за насочување при изработка на дипломскиот труд.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Економски факултет
Прв
Четврта/Осми

Број на ЕКТС
4
кредити
Ментор за практична настава од листата на
ментори утврдени со Одлука од ННС
7.

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 единиците на Универзитетот ,,Гоце
Делчев” во Штип, каде студентите активно учествуваат во практичната работа во доменот
на студиската програма.
Студентите изведуваат практична работа и во организациите 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 менторите на практичната
настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од организациите 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 на универзитетот, како и од екстерниот ментор од
организацијата каде студентот ја изведува практичната настава. Воедно студентот
изработува и интердисциплинарен проект.
Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење
дневник за практична работа; изработка на самостојна презентација од извршената пракса
поврзана со изработениот интердисциплинарен проект.
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 Северна Македонија бр.71/09 и 120/10), и
- Правилник за начинот и условите за организирање на практична настава за студентите
на Универзитетот ,,Гоце Делчев” во Штип (Универзитетски гласник Број 42, септември
2019).
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 активности
15.1.
Предавања- теоретска
настава
15.2.
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
-

16.2.
16.3.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови

60 часа
60 часа
/

17.2.

Проектна задача/ проект ( презентација: писмена и усна) /

17.3.

Активност и учество

18.

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
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература

22.

Самостојни задачи
Домашно учење

22.2.

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски јазик
Самоевалуација

Ред. Автор
број
1.
Дополнителна литература

Наслов

Издавач

Година

Ред. Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Година

