Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за
задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од
првиот, вториот и третиот циклус на студии (“Службен весник на Република
Македонија”, бр.25/2011, бр.154/2011, бр. 82/2018)
Предметните програми согласно членот 4 од Правилникот за задолжителните
компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од вториот циклус на студии
се претставени во прилог бр.3 во продолжение на елаборатот.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Предметна програма од втор 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

Индустриски односи

4EK212719
Бизнис економија
Универзитет “Гоце Делчев”
Втор циклус
Прва / Прв

8
Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Круме Николоски
Наставник
Проф. д-р Дарко Лазаров
Основи на економија, економика на претпријатие,
Предуслови за запишување
микроекономија.
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 функционира и решавање на проблемите од економкската и социјалната
област.
Содржина на предметната програма: Индустриските односи како научна дисциплина,
систем на индустриски односи, нивоа на индустриски односи, суштината на работните
односи, принципите на идустриските односи, колективно договарање, модели на
индустриски односи, МОТ, државата во системот на индустриските односи.
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување.
8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време 45+45+30+60+60=240 часа (3+3+2)
45 часа
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава.
(15 недели х 3 часа = 45 часа).
45 часа
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 3 часа = 45 часа).
7.

16.

17.

Други форми на
активности

16.1.

Проектни задачи

30 часа

16.2.

Самостојни задачи

60 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

60 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

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

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

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.

Автор

Наслов

Круме Николоски

Индустриски односи

22.1.

Издавач
Економски
факултет, УГД

Година
2016

2.
3.
22.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Димитар Шопов

Индустриски односи

Издавач
Тракија

2.
3.

Прилог бр.3
1.

Наслов на наставниот
предмет

Предметна програма од втор циклус на студии
Историја на економската мисла

Година
2004

2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Код
4EK212519
Бизнис економија
Студиска програма
Организатор на студиската Универзитет “Гоце Делчев”
програма (единица,
односно институт, катедра,
оддел)
Втор циклус
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Прва / втор
6
Академска година /
7.
Број на ЕКТС
семестар
кредити
Проф. д-р Круме Николоски
Наставник
Предуслови за запишување /
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе се запознаат со основните
економски мислители и резултатите од нивните истражувања во една хронолошка историска
рамка во која ќе бидат презентирани придонесите на највлијателните економисти и
економски школи. Предметната програма има за цел да им понуди на студентите една
методолошки базирана историска рамка за интепретирање и компарација помеѓу главните
доминанти економски школи на макро и микро ниво со посебен фокус на Класичната и
Кејнзијанската економска школа како мајнстрим школи со најголем придонес во креирање на
економските теории и тестирање на нивната веродостојност преку научната апаратурата која
ја користи економијата како научна дисциплина.
Содржина на предметната програма: Меркантилизам, Физиократска школа, Класична
економска школа , Маргинализам, Кејнзијанизам, Посткејнзијанизам, Современа микро и
макроекономија, Нова кензијанска економија, Современи тенденции во економијата.
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+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
30 часа
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
активности

Други форми на
активности

15.2.

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

30 часа

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

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

70 бодови
10 бодови
20 бодови

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

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.

Автор

Наслов

Круме
Николоски

Економската мисла
на класичната и
кејнзијанската
економска школа

Стојков
Методија

Развој на
Економската мисла

22.1.
2.

Издавач
Економски
факултет, УГД

Економски
факултет Скопје

Година
2016

2008

3.

22.

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Тодор Тодоров

Економски теории и
економски мислители

22.2.

Издавач
Економски
факултет Прилеп

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.

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

Предметна програма од втор циклус на студии
Статистичка анализа за бизнис

4EK211119
Бизнис економија
Економски факултет

Втор циклус

Година
2008

6.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

циклус)
Академска година /
семестар

6

Наставник
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: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).

Други форми на
активности

17.3.

30 часа

15.2.

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

30 часа

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

18.

Прва година
7.
Број на ЕКТС кредити
/ втор
семестар
Проф. д-р Трајко Мицески
/

70 бодови

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

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

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

19.
20.
21.

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

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

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

Автор

Наслов

Пол Њуболд,
Вилијам
Л.Карлсон,
Бети Торн

Статистика за
бизнис и
економија

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

Година
2010

2.

22.

3.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

Автор
Глигор
Поповски,
Василка
Попоска
Тренеска

Наслов
Статистика

Издавач
Универзитетски
учебник,
Киро Дандаро,
Битола

Година
2001

2.

Прилог
бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Предметна програма од втор 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

Кост - бенифит анализа и проектна евалуација
4EK208419
Бизнис економија
Економски факултет
Втор циклус
Прва / прв

Број на ЕКТС
кредити
Проф.д-р Ристе Темјановски

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
8.
9.

7.

6

11.

12.

13.
14.
15.

Целта на овој курс е да развијат студентите да се стекнат со знаења и практики околу
примената на Кост-бенефит (Cost-benefit) анализата и проектната евалуација. Костбенефит анализата е широко распространета метода со која се споредуваат и вреднуваат
сите предности и недостатоци на некој проект или стопански зафат со целосна анализа на
трошоците и користа од истиот. Потребата за реално согледување на процесот на
инвестиции и оценка на оправданата реализација не еден инвистиски проект е
незамислива без примена на Кост-бенефит анализата. Со совладување на оваа наставна
програма студентите ќе бидат оспособени и во поглед на одлучувањето во изборот меѓу
различни облици на користењето на ресурсите и различните проекти, врз основа на
утрвдување на вкупните придонеси на проектот во достигнувањето на зацртаните цели.
Содржина на предметната програма:
Настанување и развој на Cost-Benefit анализата
Основни принципи на Cost-Benefit анализата
Критериуми кои се користат во Cost-Benefit анализата
Процедура на примената на Cost-Benefit анализата
Препознавање, дефинирање и вреднување на темелните одредници на анализа на
трошоците и користа на инвестициските проекти
Спроведување на анализа на трошоците и користа на инвестициските проекти
Анализа на резултатите од спроведените техники на Cost-Benefit анализата
Презентација на резултатите од Cost-Benefit анализата
Животниот циклус на проектот и организација,
Процеси на проектен менаџмент,
Проектен-интеграциски менаџмент,
Опфатност на проектен менаџмент,
Време за проектен менаџмент,
Трошоци за проектен менаџмент,
Квалитет на проектен менаџмент,
Менаџмент на човечки ресурси
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.
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на расположивото
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
Предавања- теоретска настава
30 часа
Форми на
15.1.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
наставните
активности
Вежби (лабораториски,
30 часа
15.2.
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).

16. Други форми на
активности

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
70 бодови
17.2. Индивидуална работа/ проект (
10 бодови
презентација: 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
10 (десет) (A)
бода
19. Услов за потпис и полагање на 60% успех од сите предиспитни активности, т.е.
завршен испит
минимум 42 бодови од двата колоквиуми,
семинарската работа, редовноста на предавања и
вежби.
20. Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Несторовски,
Економија на
Економски
2005
Методија
инвестициите
факултет, Скопје,
2.
Методија
Инвестиционен
Економски
2003
Несторовски
менаџмент
факултет,
22.1.
Скопје
22.
3.
Boardman,
Cost -Benefit
4th Edition, Pearson 2011
A.E.;
Analysis: Concepts
series in Economics,
Greenberg,
and Practice,
D.H.; Vining,
A. R.; Weimer.
D.L.:

22.2.

Дополнителна литература
Ред. Автор
Наслов
број

Издавач

Година

1.

Никола,
Клусев

Инвестиции

2.

Боди,А.Кејн,
А.Ј.Маркус
Mishan, E.J.;
Quah, E.:

Инвестиции

3.

Прилог бр.3

Cost Benefit Analysis

Матица
2001
македонска,избрани
дела, Скопје
Табернакул
Превод
fifth edition,
Routledge, New
York

2007

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот
Финансиски менаџмент
предмет
2. Код
4EK211219
3. Студиска програма
Бизнис економија
4. Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Втор циклус на студии
циклус)
6. Академска година /
прва година /
7.
Број на ЕКТС
6
семестар
втор семестар
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Илија Груевски
9. Предуслови за запишување
на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта е преку изучување на оваа дисциплина да се развие продлабочено разбирање
на начелата и практиката на функционирање на финансискиот систем, институциите
на финансиското посредување, финансиските инструменти и механизмите на
нивното создавање и поништување особено на паричната маса како и на
функционирањето на финансиските пазари.
Се изучуваат различните аспекти на финансирање, природата, начелата и техниката
на финансирање како и разгледување на финансиски посредници, третирање на
пазарот на пари, пазарот на капитал, девизните пазари и др. Програмата опфаќа
обработка на искуствата на финансирање во развиените земји.
Преку изучување на оваа дисциплина студентите ќе се оспособат за разбирање на
улогата и значењето на финансискиот менаџмент во прибавувањето, планирањето, и
управувањето со финансиите на претпријатието, кредитите, финансиските
институции и пазари во современото стопанство.
Изучувањето на
финансискиот менаџмент во здравствените институции на
студентите ќе им овозможи стекнување знаења кои ќе им бидат од корист во
стекнување на потребните знаења од финансискотот планирање и финансиска
анализа, финансиската функција и нејзино организирање во рамките на мало, средно
и големо претпријатие, вреднување на средствата со кои располага претрпијатието,
стекнување знаење за структурата на ксредствата, краткорочното финансирање и
1.

долгорочното финансирање, за ризик и принос, стекнување со знаења до делот на
коефициентите на профитабилност, ликвидност, рентабилност и сл.
11. Содржина на предметната програма:
Поим за финансиски менаџмент, Финансиско планирање, Финансиски извештаи,
Финансиска анализа, временска вредност на парите и ризик и прионс, Вреднување на
хартии од вредност, правила на финансирање, долгорочно финансирање, менаџмент
на обртен капитал, краткорочно финансирање, трошок на капитал, деловен и
финансиски ливериџ, дивиденда и дивидендна политика
12. 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.
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
13. Вкупен расположив фонд на време
14. Распределба на расположивото
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
30 часа
15. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
(15
недели
х
2
часa
=
30
часа).
активности
15.2. Вежби (лабораториски,

30 часа

16.1. Проектни задачи

20 часа

16.2. Самостојни задачи

50 часа

16.3. Домашно учење – задачи

50 часа

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

16. Други форми на
активности

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
од 91 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање
на завршен испит
20. Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски
наставата

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

21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Д-р Ристо Фотов Финансиски
менаџмент, второ
изменето и дополнето
22.1.
електронско издание
2.
Leko, V., ur
Novac, bankarstvo i
financijska tržišta
3.
22.
4.

22.2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Спасов С., Арсов Финансиски
С.
менаџмент
2.

Madura, J

3.

Foley, B. J

Издавач
Универзитет
„Гоце Делчев“
Штип

2015

Adverta, Zagreb

2005

Издавач

Finacial Markets and
Institutions
Tržište kapitala

Година

Година

Економски
факултет,
УКИМ
West Pub., N.Y

2004

MATE, Zagreb

1998

2004

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

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

Методологија и организација на научно истражувачка
работа
4EK209819
Бизнис економија
Економски факултет

Втор циклус
1/1

7.

Број на ЕКТС кредити

Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска
Согласно правилник за студирање

6

10. Цели на предметната програма (компетенции):
 Запознавање на студентите со теориските, методолошките и апликативни димензии на
научното истражување во областа на економијата
 оспособување на студентите за владеење со методолошките алатки (методи, техники и
инструменти) во насока на осознавање на актуелни економски процеси и појави;
 оспособување на студентите за критички и креативен пристап кон релевантната
економска литература посебно кон применетата методологија, методи и техники на
истражување
 оспособеност за самостојна изработка на идеен и студиски проект
 оспособување за примена на основните методолошки правила при пишување на стручни
и научни трудови
11. Содржина на предметната програма:
Научен метод, научна вистина, научно проучување, истражување сознание, научно знаење;
Основни парадигми на истражување на општествените, економските феномени; Основни
обележја на методите на научно истражување, посебно методот на економска анализа;
Методолошки правци во економијата; Фази на истражувачки процес; Воочување и
дефинирање на проблем, поставување на хипотези; Организација и реализација на
проучување, истражување (план, собирање, класификација, средување и обработка на
податоците); Истражувачки дизајн; Видови истражувачки нацрти, Квантитативна и
квалитативна
анализа,
Библиографија,(библиографски
единици);
Извештај
од
истражувањето, Етика во истражувањето
12. Методи на учење: Предавање, дискусија, дебата, анализа на случаи од практиката, групни
дисјкусии за конктретни проблеми, презентација индивидуални задачи, истражување.
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
13. Вкупен расположив фонд на време
14. Распределба на расположивото
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
Предавања- теоретска
15. Форми на
15.1.
настава
наставните
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
активности

16. Други форми на
активности

30 часа

15.2.

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

30 часа

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

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

30/50 бодови
50 (25+25) бодови

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

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

0/20 (10+10)
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)
Подготвена/рецензирана и успешно одбранета и
презентирана проектна задача
Македонски јазик
Евалвација и самоевалвација

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
Mejovšek, M.
1.
22.1.

22.

2.

Vujević, M.

3.

Милат, Ј.

4.

Маркус, Б.

5.

Kukić, S.

Наслов

Издавач

Uvod
u
metode
znanstvenog
istraživanja
Uvođenje
u
znanstveni
rad
u
području društvenih
znanosti
Основи
на
методологијата
Визуелни методи во
општествените
истражувања
Metodologija
znanstvenog
istraživanja.

Jastrebarsko: Naklada
Slap.

2003

Zagreb:
Školska knjiga.

2002

УГД

2015

Табернакул

2009

Ekonomski fakultet,
Mostar.

Година

2005

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
Автор
Наслов
број
Matijevic, M., Muzic, Istrazivati
i
1.
V., Jokic, M.
objavljivati:elementi
metodoloske
pismenosti
u
pedagogiji
Мојаноски, Ц.
Методологија
на
2.
безбедносните
науки, книга I, II
Савичевић, М.
Методологија
3.
истраживања
у
васпитању
и
образовању

Издавач

Година

Zagreb: HPKZ

Факултет
за 2015
безбедност, Скопје
Учитељски факултет,
Врање

4.

Pečujlić, M., 1989

5.

Ristić, Ž.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Metodologija
društvenih nauka,

Savremena
1989
administracija,
Beograd; Pjanić, Z.,
red., 1986, Ekonomska
enciklopeedija,
Savremena
administracija,
Beograd;
O istraživanju, metodi Institut za pedagoška 2006
i znanju.
istraživanja; Beograd:

Предметна програма од втор 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

Финансиско известување
4EK210519
Бизнис економија
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Втор
Прва
7.
Број на ЕКТС
година/прв
кредити
семестар
Проф. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска

8.

Наставник

9.

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

10.

6

Со изучувањето на оваа дисциплина студентите ќе се воведат во разгледување на
основните сметководствени концепти на повисоко и покомплексно ниво, со цел
нивно оспособување за читање и интерпретирање на финансиските извештаи на
компаниите -Билансот на состојба, Билансот на успех, Извештајот за парични
текови и Извештајот за промена на капиталот. Предметната програма ја обработува
општоприфатената сметководствена теорија и практика, ставајќи посебен акцент
врз употребата и анализирањето на информациите содржани во финансиските
извештаи.
Тргнувајќи од фактот дека сметководството е насочено кон разбирање на
економските настани и се заснова врз општи принципи, сметководствените

концепти ќе се изучуваат на пристапно ниво, со избрани реални примери од
практиката на работењето на познати светски компании. Во рамките на
предметната програма се разгледуваат одлуките на менаџментот и нивното
влијание врз начинот на интерпретација на информациите од страна на
корисниците.
11.

Содржина на предметната програма:
- Сметководството – јазикот на деловниот свет
Пресметување на добивката и оценка на перформансите
- Евидентирање на трансакциите
- Сметководство врз пресметковна основа и финансиските извештаи
- Извештај за парични текови
- Сметководствена евиденција на продажбата
- Залихи и трошоци на продадени производи
- Долгорочни средства и депрецијација
- Обврски и камати
- Акционерски капитал
- Консолидирани финансиски извештаи и Интеркорпоративни
- Известување за трансакции во странси валути и хеџирање на девизниот ризик
- Анализа на финансиските извештаи

12.

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

13.
14.

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
активности

15.

16.

17.

Други форми на
активности

17.3.
18.

15.2.

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

30 часа

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

70 бодови

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

30 часа

до 50 бода
51 х до 60 бода
61 х до 70 бода

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

од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19.
20.
21.

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

8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски, англиски јазик

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Хорнгрен,
Сандем, Елиот,
Филбрик

Вовед во финансиско
сметководствоПроект превод на
Влада на РМ
Fundamentals of
Advanced Accounting

2. J

B. Hoyle,
University of
Richmond
Thomas F. Schaefer,
University of
Notre Dame
Timothy S.
Doupnik,
University of
South Carolina

22.1.

22.

Издавач

Година

Prentice Hall

2006

McGrawHill/Irwin

2013

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Albrecht Stice

22.2.
2.

Richard Lewis,
David Pendrill

Наслов
Financial Accouniting concepts&applications
Advanced Financial
Accounting

Издавач
South-Western,
Cengage
Learning,
Prentice Hall

3.

Прилог бр.3
1.
2.

Наслов на наставниот
предмет
Код

Предметна програма од втор циклус на студии
Менаџерско сметководство
4EK209519

Година
2011

2004

3.
4.

5.
6.

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

Бизнис економија
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Втор циклус студии
Број на ЕКТС кредити
Прва
7.
година/прв
семестар
Проф. д-р Благица Колева
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8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Овој предмет е дизајниран да им помогне на студентите да се запознаат со важноста и
значењето на менаџерското сметководство и разликите меѓу традиционалното
сметководство и менаџерското сметководство. Предметната дисциплина овозможува
сеопфатен приказ на работата на сметководствениот менаџер, вклучувајќи го
стратегиското и годишно планирање, финансиското известување и управување со сите
аспекти на сметковдствениот департман. Зголемениот обем на работа и растечките
трошоци, од сметководителот бараат проширување на опсегот на неговата улога во
процесирање на сметководствените трансакции и презентирање на финансиските
извештаи, односно истиот треба да поседува и значителни менаџерски и аналитички
вештини со цел сметководствените департмани и останатите департмани во
претпријатието да функционираат на поефективен и поефикасен начин.
Содржина на предметната програма:
Улога и значење на управувачкото сметководство за потребите на деловниот менаџмент;
Сметководство на менаџмент во рамките на сметководствениот систем;
Трошоците и нивните поделби во менаџерскиот процес и некои елементи на теоријата на
трошоците со нејзината практичнa примена;
Графикон на рентабилноста за целите на менаџментот;
Сметководствени постапки за опфаќање на трошоците по носители;
Сметководствено планирање;
Budgeting – систем на финансиско сметководствено планирање на трошоците и
финансискиот резултат;
Облици на алокација на трошоците;
Сметководство на активностите;
Некои од алтернативните методи на вреднување на залихите;
Финансиски извештаи за потребите на менаџментот;
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
30 часа
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава

10.

11.

12.
13.
14.
15.

(15 недели х 2 часa = 30 часа).

активности

16.

17.

Други форми на
активности

15.2.

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

30 часа

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

21.

10 бодови

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

18.

20.

70 бодови

20 бодови

5 (пет) (F)
до 50 бода
6 (шест) (E)
51 х до 60 бода
7 (седум) (D)
61 х до 70 бода
8 (осум) (C)
од 71 до 80 бода
9 (девет) (B)
од 81 до 90 бода
10 (десет) (A)
од 91 до 100 бода
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или
писмениот испит
Македонски, англиски јазик
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.

22.1.

2.

Автор
Марковски
Слободан и
Блажо Недев
Ангелова. Б.,

Наслов
Управувачко
сметководство
"Budgeting - систем на
финансиско
сметководствено
планирање на тршоците
и
финансискиот

Издавач

Година

Економски
факултет,
Скопје,

2003

Економски
институт,
Скопје

2000

резултат"
3.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.

2.
22.2.
3.

4.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Автор

Наслов

Hansen &
Mowen,

Cost Management
Accounting and
Control"

Издавач

Година

Published by
South-Western
Publishing,
Cincinnati, OH,
Irwin Professional
Pub

2004

Noreen, E.W.,
Brewer P.C.,
Garrison R.H.
Ansari B.Bell,
Janicce
Klammer Thomas

Managerial Accounting

Managament Accounting

Houghton
Mifflin
Company

Nevena
Joksimovic

Racunovodstvo za
menadzere

Naucna
knigaBeograd

2005

2005

2000

Предметна програма од втор 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

Меѓународен бизнис
4EK208819
Бизнис економија
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Втор
Прва / втор

Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Весна Свртинов Георгиева
Проф.д-р Емилија Митева-Кацарски
/
7.

8

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

Преку проучување на оваа предметна дисциплина, студентите ќе можат да ја

разберат комплексноста на процесите во меѓународната бизнис заедница.
Предмет на анализа е динамиката на водење бизнис во меѓународен контекст. Со
тоа студентите би ги стекнале потребните вештини кои се неопходни за
генерирање успех во меѓународната бизнис средина. Предзнаењата од оваа
проблематика ќе им овозможат на студентите ризикот од работењето на
меѓународната пазарна сцена да го сведат на минимум. Посебно внимание при
проучувањето на оваа предметна дисциплина се посветува на различните
пристапи и стратегии кои фирмите мора да ги одберат, за да ги прилагодат
нивните меѓународни активности согласно различните законски регулативи,
деловни практики и култури ширум целиот свет. Заради подобро разбирање на
фундаменталните теоретски концепти од областа на меѓународниот бизнис,
предвидено е анализирање на конкретни деловни примери и практики во форма
на студии на случај.
11.

12.
13.
14.
15.

Содржина на предметната програма:
- Економска димензија на меѓународното деловно опкружување.
- Меѓународна деловна перспектива на компаниите.
- Правни проблеми и нивно надминување во меѓународниот бизнис.
- Политички ризици во меѓународниот бизнис.
- Социо-културни детерминанти на меѓународниот бизнис.
- Трговски форми на меѓународниот бизнис:
- директен и индиректен извоз;
- контратрговија;
- процедури, услови и инструменти на плаќање на увозот и извозот.
- Кооперативни форми на меѓународниот бизнис:
- меѓународен трансфер на технологија, знаење и искуства;
- меѓународна партнерска соработка преку лиценца;
- меѓународна партнерска соработка преку франшизинг.
- Инвестициони форми на меѓународниот бизнис:
- директните инвестиции како најзначаен облик на меѓународно движење на
капиталот;
- меѓународни заеднички вложувања;
- меѓународни стратегиски алијанси;
- меѓународни аквизиции;
- гринфилд инвестиции во странство.
- Меѓународно капитално буџетирање.
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа
Распределба на расположивото
45+45+30+60+60=240 часа (3+3+2)
време
45 часа
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава.
(15 недели х 3 часа = 45 часа).
45 часа
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

16.

17.

Други форми на
активности

16.1.

Проектни задачи

30 часа

16.2.

Самостојни задачи

60 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

60 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

70 бодови
10 бодови
20 бодови

до 50 бода
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

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

Македонски, англиски јазик

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

2. J

Автор

Наслов

Џарлс Е.Хилд

Меѓународен бизнис

Џон Д. Даниелс
Ли Х. Радебау,
Даниел П.
Саливен

Меѓународен бизнис

Издавач
Превод на
Влада на РМ
Превод на
Влада на РМ

Година
2010
2010

22.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Charles W. L.
Hill

22.2.

2.

Charles W. L.
Hill

Наслов
IInternational Business:
Competing in the
Global
Marketplace 10th
Edition
Global Business
Today 8th Edition

Издавач
University of
Washington

University of
Washington

Година
2015

2013

3.

Прилог бр.3

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

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

Бизнис информациони системи
4EK206919

Бизнис економија
Економски факултет
Втор циклус
Прва година/
7. Број на ЕКТС
втор семестар
кредити
Проф.д-р Ристе Темјановски
Напредна економија

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Во фокусот на оваа наставна програма е да ги оспособи студентите да ја разберат
информационата димензија на организацијата, односно како идни бизнис менаџери, на
ефективен начин да го стекнуваат, чуваат, разменуваат и дистрибуираат своето и знаењето на
другите во организацијата. Во рамките на тоа, студентите ќе ги спознаат и разберат основите на
системскиот пристап, системската анализа, теоријата на информациите и теоријата на
информационите системи. Исто така ќе ја сфатат организацијата на знаењето во современите
претпријатија, како и неговото комуницирање и употреба за ефикасен менаџмент. На крајот,
преку сознанијата за организацијата и изградбата на информационите системи, идните
менаџери ќе бидат способни за тимска работа во функционирањето, употребата и
усовршувањето на современите информациони системи базирани на широка примена на
информационата технологија.
Содржина на предметната програма:
поим на Информациска технологија, Информациски системи и бизнис информациски системи,
Видови информациски системи, Човекот како информационен систем, Информационите
системи во организацијата, Деловно информациски системи и електронска размена на
податоци, Системско дизајнирање (Системско мислење и системски пристап), Системска
анализа, Иформација (Концепти за дефинирање на информацијата, Семантикчки правила,
пренос на информациите, Квалитет на информацијата), Организација на процесот на
комуницирање на информацијата, Менаџмент и информациони системи (Ентропија,
Информација, Менаџмент, Информациони системи и нивоа на менаџмент, Информациската
димензија во процесот на менаџмент, Оптимален менаџмент,), Економика на информационите
системи, Елементи на стратегијата за изградба и развој на информационите системи,
Дизајнирање на нови информацони системи, Принципи за Веб работење, Цели на интернет
информацискисте системи,
Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во соработка,
методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, проектни активности,
сопствено ангажирање на студентите со читање на литература.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа

14.
15.

16.

17.

Распределба на расположивото
време
Форми на
15.1.
наставните
активности
15.2.

Други форми на
активности

30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Предавања- теоретска настава
(15 недели х 2 часa = 30 часа).

30 часа

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

30 часа

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
60% успех од сите предиспитни активности, т.е.
минимум 42 бодови од двата колоквиуми, семинарската
работа, редовноста на предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.

22.1.

2.
3.

Автор
C. Laudon,
Kenneth; P.
Laudon, Jane
Ристе
Темјановски
Кенет Л. Лаудон,
Карол Герсио
Травер

Наслов
Management Information
Systems,

Издавач

Година

Prentice
Hall, 2006
New York

Е-Бизнис

УГД

2012

Е-трговија

Арс Ламина

2010

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Stankić R.

Poslovna informatika

2008

2.

Warren J. Green,
Mark C.

Global marketing

Centar ya
iydavačku
delatnost
Prentice-Hall

22.2.

2000

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Наслов на наставниот
Проценка на ризик и ревизија
предмет
Код
4EK206619
Студиска програма
Бизнис економија
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор
циклус)
Академска година / семестар Прва/ прв
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф.д-р Јанка Димитрова
Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на наставата по предметот е студентите да се здобијат со напредни сознанија за
концептуалните, теоретските и практичните аспекти на развивање на план за внатрешна
ревизија базиран на проценка на ризик, земајќи ја во предвид рамката за управување со ризици
во дадената организација, вклучувајќи ги нивоата на апетити за ризик кои се утврдени од
раководството за различните активности или делови на дадената организација или пак
користење на својот сопствен суд за ризиците, да го анализираат и да го прилагодат планот за
внатрешна ревизија, како одговор на промените во дадената организација, како и на промените
во нејзините ризици, операции, програми, системи и контроли. Планирање заснована на
проценка на ризиците значи да се обезбеди ревизорот да ги истражи субјектите со највисоко
ниво на ризиците во правец на постигнивање на целите организацијата.
Стратешките и годишните планови за ревизија мора да бидат развиени преку процес кој ги
идентификува и приоритизира потенцијалните теми на ревизија, кои вообичаено му се
претставуваат на раководството. Стратегијата дава можност да се претстави работата на
внатрешниот ревизор како и користа која ќе произлезе од ревизорската функција. Таа
претставува рамка која објаснува што може внатрешната ревизија да направи за раководството.
Предметот е замислен да им понуди на студентите основни сознанија и за концептуалните,
теоретските и практичните аспекти на интерната ревизија во современото турбулентно
опкружување. Тука тие треба да се запознаат со клучните аспекти на интерната ревизија и

нејзината улога во развиените економии; да ја осознаат професионалната и законската
регулатива иманентна за интерната ревизија; да ги развијат способностите за професионално
расудување; да стекнат сознанија за текот на активностите на интерната ревизија почнувајќи од
планирањето на интерната ревизија па се до формулирање на извештајот и комуницирање со
врвниот менаџмент на деловниот ентитет.
11.

Содржина на предметната програма:

Поим, улога и значење на интерната ревизија во современите економии; Професионална
регулатива во интерната ревизија; Професионална едукација на интерните ревизори;
Управување со департманот за интерна ревизија кај трговските друштва, финансиските
институции и јавниот сектор; Разбирање на планирањето на ревизијата засновано на проценка
на ризиците; Идентификување на ризиците и проценка на нивната веројатност и влијание;
Подготовка на стратешки и годишни планови за ревизија засновани на проценка на
ризиците; Докази во интерната ревизија; Процес на ревизија; Контролна структура;

Ревизија на измамите; Работна документација во интерната ревизија; Известување во
интерната ревизија;
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).

Други форми на
активности

15.2.

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

30 часа

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

30 часа

70 Бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

10 Бодови
20 Бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или писмениот
испит

20.
21.

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

Македонски, англиски јазик
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.1.

2.

Автор

Наслов

Димитрова Јанка

Pickett,
Spencer

K.

3.

22.

Интерна ревизија –

H. The Essential Handbook
of Internal Auditing
Standard on internal
audit (SIA)2, Basic
principles governing
internal audit

Издавач
Универзитет
Гоце Делчев
Штип
Wiley, West
Sussex,

Година
2015

2005

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

Автор

Наслов

Moeller, Robert:

Brink’s modern internal
auditing, 6th ed,

Издавач

Година

John Wiley & 2005
Sons, Inc., New
Jersey

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Индустриска економија
Код
4EK207719
Студиска програма
MBA – менаџмент
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет Втор циклус на студии
циклус)
Академска година / семестар
Прва / Прв
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Круме Николоски
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот напредна бизнис економија ќе им овозможи на студентите да ги изучат

11.

12.
13.
14.
15.

16.

напредните бизнис концепти, теории и пристапи со цел нивна практична примена во
донесување на бизнис одлуку. Овој предмет овозможува истовремено изучување на
микроекономските и макроекономските теории во контекст на бизнисот. Микроекономската
анализа се однесува на проучување на еластичноста на побарувачката и влијанието на
промена на цените, доходот, и другите фактори врз потрошувачката. Исто така, ќе бидат
проучени теоријата на производство и анализата на трошоци, каде студентите ќе се запознаат
со методите за оптимизација на трошоците, технологијата и продуктивноста. Делот од
предметната програма што се однесува на макроекономија ќе им овозможи на студентите да
одговорат на прашања од типот: што ги определува стапките на раст на економиите? Кои се
односвни инструменти на финансиисте и како финансиската интермедијација влијае во
економијата? Што ја детерминира стапката на инфлација и колку владата се грижи да ја
одржи ценовната стабилност? итн. Зошто се случуваат економските кризи и како монетарната
и фискалната политика влијаат во насока на одржување на макроекономска стаблиност. Кои
се причините за невработеноста и како креаторите на економските политики се справуваат со
овој проблем.
Наставната единица придонесува пред сé кон развојот на следните општи и специфични
компетентности: владеење со содржината и методологија на предметната област; користење
на стекнатото знаење во решавање на конкретни практични проблеми.
Содржина на предметната програма: Интерпретација на десетте принципи на економијата
како вовед во основните економски принцпи (како луѓето донесуваат одлуки, како луѓето
заемно дејствуваат и како функционира економијата во целина); Како функционираат
пазарите: пазарни сили на побарувачка, понуда и пазарна ефикасност во услови на
конкуренција; Еластичност и нејзина парктична примена (еластичност на побарувачка,
еластичност на понудат и примена на побарувачката, понудата и еластичноста; Пазари и
благосостојба (потрошувачи и потрошувачки вишок, производители и вишокот на
производителот, и пазарна ефикасност); Теорија на фирма и индустриска организација
(производство и специфичности на производството, трошоци на краток и долг рок);
Претпријатијата во услови на потполна и непотполна конкуренција (монопол, олигопол и
монополистичка конкуренција); Пазари на фактори на производство и државна регулација
(потребата на државата да интервенира на одделни пазари).
Мерење на БДП (Компоненти на БДП, реален наспроти номинален БДП); Економски
флуктуации на краток рок (агрегатна понуда и побарувачка, влијание на монетарната и
фискалната политика на краток рок); Основни интрументи на финансиите (финансиска
интермедијација и улогата на финансиите во економијата); Понудата на пари и инфлација
(класични теории на инфлацијата, инфлациони трошоци).
Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во соработка,
методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, проектни активности,
сопствено ангажирање на студентите со читање на литература.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други
форми
на 16.1. Проектни задачи
20 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
50 часа

Домашно учење – задачи

16.3.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

Индивидуална работа/
писмена и усна)
Активност и учество

проект

(

презентација:

Kритериуми
за
(бодови/ оценка)

19.

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

21.

20 бодови
10 бодови

18.

20.

50 часа

оценување

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

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

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Stiglitz J., Walsh C.

Economics, Third Edition

22.1.
2.

Andreu Mas-Colell,
Michael D.
Whinston, Jerry R.
Green
Дополнителна литература

22.

22.2.

Ред.
број
1.

Microeconomic
1st Edition

Автор

Наслов

Издавач

Година

Norton &
2002
Company, New
York
Theory Oxford University
1996
press

Издавач

Година

2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.

Предметна програма од втор циклус на студии

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

Инвестиционен менаџмент
4EK205819
МБА – Менаџмент
Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Втор циклус

6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Академска година / семестар
Прва / втор
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
доц. д-р Елена Веселинова
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предмет на програмата е да се дадат теориски и апликативни сознанија од областа на
инвестициите и процесот на инвестирање, подготовката на инвестициони студии, посебно на
економскиот елаборат, оценката и избор на инвестициониот проект, пресметка на
инвестициони критериуми, како и анализа на ризиците поврзани со инвестирањето.
Содржина на предметната програма:
Инвестициите како економска категорија; структурна анализа на инвестициите;
инвестициите и економскиот развој; детерминантите на инвестициите; извори на
инвестициите; инвестиционен процес; анализи на релевантните фактори за изводливост на
инвестиционите проекти; финансирање на инвестиционите проекти и цената на капиталот;
проектирање на на паричните текови на проектот; економска ефикасност на инвестициите;
периодот на враќање и стапката на приносот на инвестиците; нето-сегашната вредност и
индексот на профитабилноста на проектот; интерна стапка на рентабилноста;
инвестиционите критериуми во разни случаи на инвестирање; ризикот во оценката на
ефикасноста на инвестиционите проекти.
Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други форми на
16.1. Проектни задачи
20 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
50 часа
16.3.

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

50 часа
70 бодови

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

18.

20.

Домашно учење – задачи

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
Македонски, англиски јазик

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

21.

Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.1.

22.

22.2.

Прилог бр.3

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Автор

Наслов

Несторовски,
Методија
2.
Димитрова, Јанка
и Веселинова,
Елена
3.
Боди, З., Кејн, А.
и Маркус, Ален
Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Shapiro, Alan

2.

Клусев, Никола

Издавач

Година

Инвестиционен
менаџмент
Инвестиции – збирка
задачи

Економски
факултет, Скопје
Економски
факултет, Штип

2005

Инвестиции

Превод од Влада
на РМ.

2010

Автор

Наслов
Capital Budgeting and
Investment Analysis
Инвестиции

Издавач

2014

Година

Prentice Hall

2005

Матица
македонска,
избрани дела,
Скопје

2001

Предметна програма од прв циклус на студии

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

Е-бизнис
4EK204419

Бизнис економија
Економски факултет, Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Втор циклус
Прва година/ втор 7.
Број на ЕКТС кредити
семестар
Доц.д-р Златко Бежовски
Напредна економија

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа предметна програма е подготовка
на студентите од втор циклус студии за работа во е-бизнис опкружување. Основните постулати
на предметот е студентите да се запознаат со појавата, значењето, користењето, примената и
заштитата во електронското работење. Со оваа програма се овозможува јакнење на
организаторските, аналитичките и комуникациските вештини, како и способност за развивање
на бизнис можности во национално и интернационално оперативно опкружување. запознавање

11.

12.

13.
14.
15.

16.

со современите форми на електронското работење, нивната применливост како и
карактеристиките на нивниот динамична развојност.
Содржина на предметната програма:
Глобализацијата, информатичката технологија и е-бизнисот
Технолошкиот развој како генератор на општествени промени
Интернет технологијата и предизвиците на е-бизнисот
Концепт на е-бизнис
Основни прашања за е-бизнис
Дефинирање на е-бизнис
Модел на е - бизнис тркало (е-business wheel)
Е-бизнис погодности
Класификација на електронското работење
Развој на електронското работење
Поим и дефиниција на е-трговија
Компоненти на е-пазарот
Учесници, Стоки и услуги
Процеси -интеракцијата меѓу учесниците на пазарот
Модели на бизнис односи во е-трговските трансакции
Концепт на е-трговија
Услуги и перспективи на веб сајтовите за е-трговија
Видови услуги
E-банкарство
Кредитни и дебитни картички (смарт картички)
Електронски чекови
Електронски и дигитални пари
Електронски мрежи и интербанкарски плаќања
Netting системи
RTGS систем
Fedwire
TARGET
SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
Безбедност на електронските финансиски трансакции
Стандарди и протоколи за безбедност во трансакциите
Е-бизнис во Република Македонија
Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во соработка,
методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, проектни активности,
сопствено ангажирање на студентите со читање на литература.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари, тимска
работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други форми на
16.1. Проектни задачи
20 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
50 часа

Домашно учење – задачи

16.3.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

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

21.

50 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)
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или
писмениот испит т.е. минимум 42 бодови од двата
колоквиуми, семинарската работа, редовноста на предавања
и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

2.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Ристе Темјановски

Е-Бизнис

УГД

2012

Кенет Л. Лаудон,
Карол Герсио
Травер

Е-трговија

Арс Ламина

2010

3.

22.

4.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

2.

Прилог бр.3

1.
2.
3.

Автор
Џон Д. Даниелс Ли
Х. Радебау, Даниел
П. Саливен
Урош Тамара

Наслов

Издавач

Меѓународен бизнис

Превод на Влада
на РМ

Електронско пословање

Београдска
пословна школа

Предметна програма од прв циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

Менаџмент и претприемништво
4EK209619

Бизнис економија

Година
2010

2005

5.
6.

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

8.

Наставник

4.

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Економски факултет
Втор циклус
Прва година/
7. Број на ЕКТС
прв семестар
кредити
Проф.д-р Ристе Темјановски
Проф. Д-р Трајко Мицески
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Предуслови за запишување на
Напредна економија
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на курсот е да даде можности за разбирање и совладување на теоретските и
практичните познавања од областа на менаџментот и претприемништвото. Да ги оспособи
студентите за спознавање, разликување и критичка анализа на следните прашања: Што
претставува претприемништвото и каква е неговата улога во стопанството? Како и кога
настанува? На што се темели неговото значење и суштината? Кои се елементите на неговата
виталност, како еден раширен феномен? Какви се тенденциите на неговиот развој?
Со навлегувањето во оваа проблематика, на студентите ќе се стекнат со знаења вештини
потребни за ефективно организирање, развивање , креирање и менаџирање на сопствен бизнис и
да научат како успешно да управуваат со сопствената компанија.Овој концепт подразбира
менаџирање, финансирање, маркетинг концепција како и запознавање со правните регулативи за
отпочнување и оперирање на мал бизнис.
Содржина на предметната програма:
Појава и развој на претприемништвото
Поимно дефинирање на претприемачот и претприемништвото
Поединецот и претприемништвото
Современи гледишта за претприемништвото
Претприемништво-сегашност и минато, идентификување на бизнис можности и поставување на
цели, комуникациони вештини и вештини за решавање на проблеми,
Претприемиачи и пазарна економија,
Видови на сопственост, развивање на бизнис план,
Суштина на претприемништвото
Менаџерите versus претприемачите
Економски карактеристики на малото стопанство
Откривање на можностите
Политика на поддршка на малите и средни претпријатија и на претприемништвото во Република
Македонија
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 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа
Распределба на расположивото
45+45+30+60+60=240 часа (3+3+2)
време
Форми на
15.1.
Предавања- теоретска настава
45 часа
наставните
(15 недели х 3 часа = 45 часа).
активности

16.

17.

Други форми на
активности

15.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 3 часа = 45 часа).

45 часа

16.1.

Проектни задачи.

30 часа

16.2.

Самостојни задачи.

60 часа

16.3.

Домашно учење – задачи.

60 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21.

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература

10 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
60% успех од сите предиспитни активности, т.е. минимум
42 бодови од двата колоквиуми, семинарската работа,
редовноста на предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Фотов Р.

Претприемништво,
Интерна скрипта,

2011, е-форма

2.

Темјановски Р.

Претприемнички
маркетинг менаџмент

УГД, Економки
фаултет –
Штип,
Скопје, ЕУ

Издавач

Година

22.1.
22.

2009

3.
Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Kotler, Philip

Marketing Management

2.

Петер Ф. Дракер

3.

Зарезанкова
Потевска М.
Емерик
Солимоси

Иновацијата и
претприемништвото
Претприемништво

Прилог бр.3

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

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

Prentice Hall,
Inc., USA
(Превод од
Владата на РМ)
Просветно дело

2003

Марија
З.Потевска

2013

2009

Предметна програма од прв циклус на студии
Економски системи и економски политики
4EK207519

Бизнис економија
Економски факултет, Универзитет “Гоце Делчев” Штип
Втор циклус
Прва година/
7.
Број на ЕКТС кредити
втор семестар
Проф.д-р Ристе Темјановски
Напредна економија
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Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целта на програмата е да на јасен достапен и
прифатлив начин се запознаат со економските системи и нивното значење за економската наука.
Целта на предметот е да се оформат знаења од доменот на економските системи во национални
и глобални размери (национални економски систем, регионални и глобални економски системи)
да се анализираат и специфичните законитости кои се основа на регионалната поларизација
версус регионалната дивергенција кај економските системи. Во предметот се разгледува и
улогата на отвореноста или затвореноста на еден економски систем, проблемите и предлозите за
решавање на главните суштински параметри: развојни економски системи преку неговите
суштински карактеристики: растот на општествениот производ, вработеноста и
потрошувачката, нивната функционална интеракција со цел просторно структуирање на
економскиот и социјалниот живот на една држава. На тој начин студентите ќе се подготват за:
самостојно комплексно согледување на аналитичките и организациските проблеми во
решавањето на идните развојни економски системи.
Содржина на предметната програма:
Поим за економскиот систем, Поим и значењето на терминот економска политика, Стопанската
реалност како предмет на применетата економија како наука, Методите на применетата
економска наука, Елементи на економските системи, Интеракциите меѓу елементите во
економските системи, Класификација на економските системи, Фази на развој на економскиот
систем на Р.Македонија, современи состојби на економскиот систем на Р.Македонија,
Глобализацијата и економските системи, Универзални економски проблеми и економските

12.

13.
14.
15.

16.

17.

системи, Проблемите и перспективите во развојот на Република Македонија во новиот светски
економски поредок, регионалниот аспект на економскиот развој на Република Македонија,
Просторниот аспект на развојот на Република Македонија, Проблемите на економската
регионализација на Република Македонија
Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во соработка,
методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, проектни активности,
сопствено ангажирање на студентите со читање на литература.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други форми на
активности

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

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

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)
Постигнат успех од 60% од трите колоквиуми или писмениот
испит т.е. минимум 42 бодови од двата колоквиуми,
семинарската работа, редовноста на предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Задолжителна литература
22.

22.1.

Ред.
број
1.

Автор
Ристе
Темјановски

Наслов
Применета економија

Издавач
ЕУРМ

Година
2010

2.

Joseski D., Lazarov
D.

Writings in Applied
Economics

3.

Thomas Sowell

Applied economy

Ристе
Темјановски
Дополнителна литература
4.

Ред.
број
1.
22.2.

2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Автор

Економски системи и
економски политики
Наслов

Lambert
Acadaemic
Publishing
Basic Books, USA

2012

ЕУРМ

2006

Издавач

Узунов Н.,
Георгиев А.,
Недановски

Узунов Н., Георгиев А.,
Недановски

Узунов Н.,
Георгиев А.,
Недановски

Применета
економија

Применета економија

Применета
економија

2004

Година
Узунов Н.,
Георгиев
А.,
Недановски
Применета
економија

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот
Меѓународна трговија
предмет
Код
4EK212219
Студиска програма
Бизнис економија
Економски факултет
Организатор на
студиската програма
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
(единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор
циклус)
Академска година /
Прва година/втор
7.
Број на ЕКТС
семестар
семестар
кредити
Наставник
Проф.д-р Емилија Митева-Кацарски
Предуслови за
/
запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

6

Меѓународната трговија е применета економска научна дисциплина која ги анализира
односите кои се воспоставуваат меѓу земјите заради регулирање на меѓународните
трговски текови, како и активностите кои една земја ги превзема заради еднострано т.е.
унилатерално регулирање на надворешната трговија која ја реализираат претпријатијата
со седиште во истата. Токму, најраните научни економски размислувања се поврзани со
меѓународната трговија.
Предмет на проучување на оваа дисциплина се теоретските и деловните аспекти на
меѓународната трговија, преку анализа на конкретни деловни активности и институции
во меѓународната размена. Преку анализа на меѓународната трговска политика, на
студентите им се овозможува да стекнат знаења за билатералните, регионалните и пред
се мултилатералните аспекти на трговските договори. Освен за меѓународната трговска
активност, на студентите им се овозможуваат информации и за финансиските текови
кои се поврзани со плаќање на стоките и услугите во меѓународната трговија, како и за

инвестиции поврзани со работење во странство. Посебно внимание при проучувањето
на оваа предметна дисциплина се посветува на анализа на конкурентноста на извозот,
од која зависи позицијата на земјите во светот.
11.

Содржина на предметната програма:
1. Развој на меѓународната трговија
2. Субјекти на меѓународната трговија:
- Националните стопанства како субјект на меѓународната трговија.
- Меѓународните организации како субјект на меѓународната трговија.
- Транснационалните компании како субјект на меѓународната трговија.
3. Инструменти за регулирање на меѓународната трговија.
4. Методи за влез на странски пазар.
5. Инструменти за промоција на меѓународната трговија.
6. Показатели на успешност во меѓународната трговија:
- влијание на меѓународната трговија врз економскиот раст
- влијание на меѓународната трговија врз цените
- влијание на меѓународната трговија врз вработеноста
- влијание на меѓународната трговија врз платниот биланс.
7. Начини на плаќање во меѓународната трговија.
8. Ризици во меѓународната трговија.
9. Мерење на конкурентноста во меѓународната трговија.

12.

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

13.
14.

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
активности
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други форми на
16.1. Проектни задачи
активности
16.2. Самостојни задачи

15.

16.

16.3.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

18.

Домашно учење – задачи

30 часа
20 часа
50 часа
50 часа
70 бодови

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

30 часа

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

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

19.
20.
21.

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

Македонски, англиски јазик

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.1.
2.

Автор
Ричард Е. Кејвс,
Џефри А.
Франкел,
Роналд Тус
Џоунс
Predrag Bjelić

22.

Наслов

Издавач

Година

Светска трговија и плаќања:
вовед

Превод на
Влада на РМ

2010

Savremena međunarodna
trgovina

Institut za
međunarodnu
politiku i
privredu

2011

Издавач

Година

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.
2.

Автор
Alice Landau
Robert C.
Feenstra

Наслов
The International Trading System
Advanced International Trade:
Theory and Evidence

Routledge

2004

Princeton
University Press

2004

3.
Прилог бр.3

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот
Стратегиски маркетинг
предмет
Код
4EK200719
Студиска програма
Бизнис економија
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор
циклус)
Академска година / семестар Прва / прв
7.
Број на ЕКТС кредити
Наставник
Проф. д-р Тамара Јованов Марјанова
Предуслови за запишување
/
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

6

11.

12.
13.
14.
15.

16.

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
(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 стратегии.
Содржина на предметната програма:
Вовед и дефинирање на стратегиски маркетинг
Стратегиско маркетинг планирање
Анализа на конкурентското окружување и пазарот
Анализа на турбулентната околина
Анализа на потрошувачите
Анализа на конкурентите
Сегментирање, таргетитање и позиционирање на пазарот
Создавање на конкурентска предност
Различни видови на маркетинг стратегии
Имплементација на маркетинг стратегии
Стратешко управување со потрошувачите
Стартегиски маркетинг во 21от век
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други форми на
16.1. Проектни задачи
20 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
50 часа
16.3.

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови

Домашно учење – задачи
бодови

50 часа

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.

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

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

Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Мицески Трајко

Стратегиски
маркетинг

2013

2.

Hooley G., Piercy
F. N. and
Nicouland B.
Јованов
Марјанова
Тамара, Мицески
Трајко

Marketing Strategy and
Competitive
Positioning, 4th Edition
Стратегиски
маркетинг

Универзитетски
учебник, Економски
факултет, УГД,
Штип
Prentice Hall, Pearson
Education
Универзитетски
учебник, Економски
факултет, УГД,
Штип

Во печат

3.

2008

22.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.

22.2.

2.

3.

Автор

Наслов

Издавач

Година

РистевскаЈовановска
Снежана,
Јаќовски Бошко
Onkvisit S. and
Shaw J.

Стратегиски
маркетинг

Универзитетски
учебник, Економски
факултет, УКИМ,
Скопје
Routledge, Taylor &
Francics Group

2003

Универзитетско
учебно помагало,
Економски факултет,
УГД, Штип

2014

Јованов
Марјанова
Тамара

International Marketing
– Analysis and Strategy,
4th Edition
Маркетинг:
Истражување ,
стратегија и
планирање

4.
Прилог бр.3

Предметна програма од втор циклус на студии

2004

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Наслов на наставниот
Меѓународни економски односи
предмет
Код
Студиска програма
Бизнис економија
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица, односно Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор
циклус)
Академска година /
Прва / втор
7.
Број на ЕКТС
семестар
кредити
Наставник
Проф.д-р Емилија Митева-Кацарски
Предуслови за запишување /
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

6

Преку проучување на оваа предметна дисциплина, студентите ќе стекнат
продлабочени сознанија за современите карактеристики на процесите на
регионализација и глобализација, импликациите од овие процеси врз одделните
национални економии, современите економски интеграции како и современите
движења во меѓународната трговска размена. Со тоа студентите би ги стекнале
потребните вештини кои се неопходни за справување со актуелните и идните
предизвици во меѓународното глобално економско опкружување. Посебно
внимание при проучувањето на оваа предметна дисциплина се посветува на
влијанието на глобализациските процеси како катализатор на економската
меѓузависност на националните економии во светски рамки, теоретските
консидерации во врска со меѓународната трговија, инструментите на трговската
политика, влијанието на меѓународните институции и организации, со акцент на
финансиските и трговските организации, кои што претставуваат еден вид форум за
меѓународната соработка на националните економии, валутната структура на
меѓународните економски односи како и анализа и мерење на конкурентноста на
економиите во светски рамки. Заради подобро разбирање на фундаменталните
теоретски концепти од областа на меѓународните економски односи, предвидено е
анализирање на студии на случај.
11.

Содржина на предметната програма:
- Економската глобализација како предвесник на современото глобално
општество.
- Теоретски консидерации во врска со меѓународната трговија:
- Класични теории за меѓународна трговија.
- Современи теории за меѓународна трговија.
- Слободната трговија наспроти интервенционизмот во меѓународните економски
односи:
- Царините како инструмент на трговската политика.
- Важноста на нецаринските бариери во глобалното економско опкружување.
- Развојот на меѓународниот трговски систем (од ГАТТ до СТО).
- Карактеристики на современите регионални економски интеграции.
- Карактеристики на меѓународниот монетарен систем:

Меѓународниот монетарен фонд како ревизор на глобалниот финансиски
систем.
- Светска банка како глобален заемодавач на помалку развиените земји.
- Современите предизвици за меѓународните финансиски институции во
глобалното економско опкружување.
- Валутна структура на меѓународните економски односи:
-Политика на девизен курс.
- Фактори кои влијаат врз состојбата во билансот на плаќање.
- Воспоставување рамнотежа и финансирање на дефицитот во билансот на
плаќање.
8. Анализа и мерење на конкурентноста на економиите во глобални рамки.
-

12.

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

13.
14.

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
активности

15.

30 часа

16.1.

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

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

15.2.

16.

17.

Други форми на
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

21.
22.

20 часа

бодови

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

18.

20.

30 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
Македонски, англиски јазик

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

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Y. Kozak, Т.
Shengelia ,T.
Sporek , S.
Lebedeva , А.
Gribincea ,
A.Kozak, I,
Kravchenko,
O.Zakharchenko,
D.Aliabieva

An Introduction to
International Economic
Relations

Publishing House
„ Universal“.

2014

Наслов

Издавач

Година

2.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор
Ljubisa Adamovic

Medunarodni
ekonomski odnosi

Ekonomki
fakultet Beograd

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Деловна комуникација
Код
4EK212919
Студиска програма
Бизнис економија
Организатор на студиската
Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор циклус
циклус)
Академска година / семестар
Прва / прв
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
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
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.
Содржина на предметната програма:
А) Содржина на предавањата: 1. Комуникацијата и нејзиното знаење; 2. Комуникацијата во

12.
13.
14.
15.

16.

самата организација согледана преку организациското однесување; 3. Организациски
конфликти – видови, извори и стратегии; 4. Менаџерски информативен систем во
организациите 5. Деловна етика; 6. Деловно и законско однесување во етичка средина; 7.
Деловни состаноци – тек и видови; 8. Комуникација при вработување и процес на
социјализација; 9. Деловен бон тон; 10. Маркетинг - комуникации 11. Односи со јавноста –
дефинирање, цели, функции и задачи; 12. Медиуми, инструменти и модели на односите со
јавноста;
Б) Содржина на вежбите: 1. Создавање на ефективна комуникација и практикување видовите
на комуникациски мрежи; 2. Разгледување на примери од менаџирање на комуникацискиот
процес во организациското однесување; 3. Типови на соговорници и практични вежби за
справување со нив; 4. Позитивни практики за разгледување на конфликтни состојби и можни
решенија; 5. Културни разлики во деловната етика – практични примери; 6. Практикување на
критичко слушање, сензитивно – емпатичко слушање и слушање на разговори; 7. Создавање
на прашања за интервју и анкетен прашалник; 8. Пишување CV и мотивациско писмо; 9.
Деловен бон тон – позитивни практики; 10. Развивање на ефективна маркетинг
комуникација; 11. Медиумите во односите со јавноста – видови и нивна практична примена;
12. Позитивните и негативните влијанија на медиумите во поширокото окружување
Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други форми на
16.1. Проектни задачи
20 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
50 часа
16.3.

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

21.

50 часа
бодови

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

18.

20.

Домашно учење – задачи

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
Македонски, англиски јазик
Самоевалуација

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

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

Автор

Наслов

Еленица
Софијанова,
Тамара Јованов
Марјанова
Петковски К.
МајстороваИванова А.

Деловна комуникација.

Мајсторство во
комуницирањето,

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

Година
2013

2009год.

22.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Автор

Наслов

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

Издавач

Година

Пословна комуникација,

Београд, Клио,

2003

Деловно комуницирање

ИРИС, Струга,

2006

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Менаџмент на човечки ресурси
Код
4EK200417
Студиска програма
Бизнис економија
Организатор на студиската
Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор циклус
циклус)
Академска година / семестар
Прва / прв
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Трајко Мицески
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Детално проучувањето на наставната материја по предметот им овозможува на студентите да
се запознаат со сложената проблематика на управување со човечките ресурси, сфатено како
процес на извршување на низа активности и функции со цел, луѓето, како најважни ресурси
во организацијата, да се искористат на најефективен и најефикасен начин.
Содржина на предметната програма:
Вовед во менаџментот на човечки ресурси; Стратегиски менаџмент на човечки ресурси;
Анализа на работата; Планирање на човечки ресурси; Регрутација на човечки ресурси;
Селекција на човечки ресурси; Обука на човечки ресурси; Развој на човечки ресурси;
Оценување на перформансите на човечките ресурси; Плаќање на човечките ресурси; Развој и

12.
13.
14.
15.

16.

17.

управување со кариерата; Управување со стресни состојби во организацијата
Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други форми на
активности

17.3.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа
бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

30 часа

16.1.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

30 часа

бодови
бодови

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

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

Македонски, англиски јазик
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.
22.

2.

Автор
Бојаџиоски
Димитар,
Ефтимов Љупчо
Бојаџиоски
Димитар,
Ефтимов Љупчо:

Наслов

Издавач

Година

Менаџмент на човечки
ресурси, второ издание

Економски
факултет – Скопје

2010

Менаџмент на човечки
ресурси, прво издание

Економски
факултет - Скопје

2009

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Прилог бр.3

Gary Dessler

Human Resource
Prentice HallManagement, 11th edition, Florida

2008

Предметна програма од прв циклус на студии
Напредна бизнис економија

6.

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

8.

Наставник

9.

Доц. д-р Дарко Лазаров
Доц. д-р Влатко Пачешковски
/

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот напредна бизнис економија ќе им овозможи на студентите да ги изучат
напредните бизнис концепти, теории и пристапи со цел нивна практична примена во
донесување на бизнис одлуку. Овој предмет овозможува истовремено изучување на
микроекономските и макроекономските теории во контекст на бизнисот. Микроекономската
анализа се однесува на проучување на еластичноста на побарувачката и влијанието на
промена на цените, доходот, и другите фактори врз потрошувачката. Исто така, ќе бидат
проучени теоријата на производство и анализата на трошоци, каде студентите ќе се запознаат
со методите за оптимизација на трошоците, технологијата и продуктивноста. Делот од
предметната програма што се однесува на макроекономија ќе им овозможи на студентите да
одговорат на прашања од типот: што ги определува стапките на раст на економиите? Кои се
односвни инструменти на финансиисте и како финансиската интермедијација влијае во
економијата? Што ја детерминира стапката на инфлација и колку владата се грижи да ја
одржи ценовната стабилност? итн. Зошто се случуваат економските кризи и како
монетарната и фискалната политика влијаат во насока на одржување на макроекономска
стаблиност. Кои се причините за невработеноста и како креаторите на економските политики
се справуваат со овој проблем.
Наставната единица придонесува пред сé кон развојот на следните општи и специфични
компетентности: владеење со содржината и методологија на предметната област; користење
на стекнатото знаење во решавање на конкретни практични проблеми.
Содржина на предметната програма: Интерпретација на десетте принципи на економијата
како вовед во основните економски принцпи (како луѓето донесуваат одлуки, како луѓето
заемно дејствуваат и како функционира економијата во целина); Како функционираат
пазарите: пазарни сили на побарувачка, понуда и пазарна ефикасност во услови на
конкуренција; Еластичност и нејзина парктична примена (еластичност на побарувачка,
еластичност на понудат и примена на побарувачката, понудата и еластичноста; Пазари и

1.
2.
3.
4.

5.

10.

11.

4EK210019
Бизнис економија
Економски факултет
Втор циклус на студии
Прва / Прв

7.

Број на ЕКТС
кредити

8

12.

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

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

16.

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

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

22.

30 часа
60 часа
60 часа
70 бодови

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

18.

45 часа

Домашно учење - задачи

16.3.
17.

45 часа

10 бодови
20 бодови

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

Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Stiglitz J., Walsh C.

Economics, Third Edition

Andreu Mas-Colell, Microeconomic Theory
Michael D.
1st Edition
Whinston, Jerry R.
Green
Дополнителна литература
2.

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Norton &
Company, New
York
Oxford University
press

Издавач

2002

1996

Година

2.

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

Микроекономска анализа
4EK212819
Бизнис економија
Економски факултет
Втор циклус на студии
Прва / Втор

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Проф. д-р Дарко Лазаров
Наставник
/
Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма е да го
проучи однесувањето на потрошувачите и производителите во услови на пазарна економија
(потполна и непотполна конкуренција) со цел остварување на нивните основни цели
(максимизација на користа и профитот, респективно). Детално ќе биде разработена теоријата
на производство со анализа на технологијата и специфичноста на трошоците. Студентите ќе
навлезат во природата и специфичностите на одделни пазарни структури преку проучување
на постоечките теории и ќе го анализираат однесувањето на фирмите во различни пазарни
структури водени од мотивот за максимизација на својот профит. Во овој дел, ќе бидат
анализирани владините политики кон монополите и олигополите со цел спречување на
нивната пазарна моќ. Студентите во изучуваање на оваа предметна програма ќе имаат
можност да ги проучат во детали пазарите на фактори на производство (труд, капитал и
земја) и специфичностите на функционирање на секој пазар одделно.
Исто така, една од целите на предметната програма е преку изучување на економијата на
јавниот сектор да бидат проучени домените на владата за интервенции на одделни пазари со
цел корегирање на пазарните неуспех и потребата за регулирањето на бизнисите. Во тој
контекст, ќе бидат третирани екстерналиите, пазарна неефикасност, и начини на
надминување на негативните ефекти од екстерналиите (приватни решенија или јавни
политики); Јавните добра и заедничките добра; дизајнот на даночниот систем (принципите на

11.

12.

ефикасност и правичност); aсиметричните информации и политичката економија.
Содржина на предметната програма: Вовед во микроекономија на средно ниво (предметот
на изучување, алатките кои се користат и темите кои се анализираат); Економско носење на
одлуки: потрошувачки одлуки (принципи и преференции; ограничувања, избор и
побарувачка; теорија на вредност и максимизирање на користа), производни одлуки
(производство и технологија, анализа на трошоци и максимизација на профитот);
специфични одлуки (стратегиски одлуки, одлуки кои вклучуваат време, одлуки кои
вклучуваат ризик, и бихевиористичка економија); Анализа на пазарите (конкурентни пазари
и несовршени конкуретни пазари); Пазарни неуспеси и дражавна регулација.
Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во

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

16.

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
активности
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други форми на
16.1. Проектни задачи
активности
16.2. Самостојни задачи
Домашно учење – задачи

16.3.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

22.

30 часа

20 часа
50 часа
50 часа

70 бодови

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

18.

30 часа

10 бодови
20 бодови

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

Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

2.

Хал Вериан

Микроекономија
(средно ниво –
современ пристап)

Douglas
Berbheim add
Michael Whinston

Microeconomics

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

2006

Издавач

Година

2008

3.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.

Автор

Наслов

Michael Parkin

Microeconomics

Paul Krugman,
Robin Wells

Microeconomics

Pearson
Worth Publishers,
New York

2010
2005

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од прв циклус на студии

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

Макроекономска анализа

4EK208619
Бизнис економија
Економски факултет
Прв циклус на студии
Прва / Втор

Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Круме Николоски
7.

6

Наставник
Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Основна цел на предметната програма е
изучување на базичните алатки на макроекономската наука преку дизајнирање на една
унифицирана рамка која може да се користи за анализа на голем број макроекономски
прашања како што се растот, продуктивноста, невработеноста, улогата на владата и
фискалната политика, инфлацијата, пари и монетарна политика, девизен курс, и многу други
отворени прашања кои ги третира оваа научна дисциплина. Студентите на курсот
Макроекономија ќе се стекнат со основната методолошка апаратура потребна за примена на
макроекономските модели, теории, и принципи во реални услови. Посебно ќе бидат
третирани прашања поврзани со макроекономската состојба во Република Македонија низ
призмата на научно фундирани концепти. Курсот е поделен во три сегменти: првиот дел се
однесува на макроекономија на краток рок каде студентите ќе ги изучуваат
макроекономските циклуси и влијанието на монетарната и фискаланата политика во

11.

12.

стабилизирање на економијата на краток рок. Инструментите на фискалната и монетарната
политика како клучни стабилизациони политики ќе бидат анализирани во услови на отворена
економија кога земјата тргува со странство и не постојат бариери во движењето на
капиталот. Овде посебно ќе бидат изучувани фискаланата и монетарната политика во услови
на мала отворена економија во услови со фиксен и флуктуирачки девизен режим и во услови
на голема отворена економија. Вториот дел од курсот се однесува на макроекономија на
долг рок каде студентите ќе ги анализираат прашањата за невработеност и инфлација.
Пазарот на работна сила и причините за долгорочната структурна невработеност ќе бидат од
значаен интерес во овој сегмент. Последниот дел од курсот се однесува на макроекономијата
на многу долг рок т.е развојната макроекономија која се однесува на економскиот раст и
долгорочните перформанси на земјата. Посебен фокус во овој дел е проучување на теории на
растот и факторите кои ги детерминираат долгорочните економски перформанси на земјата и
динамиката на економскиот раст.
Содржина на предметната програма: Макроекономска рамнотежа (агрегатна побарувачка,
аутпут и каматна стапка: пазарот на стоки и IS кривата и, пазарот на пари и LM кривата);
Меѓународни текови на капитал и макроекономска рамнотежа (аутпутот и каматната стапка
во услови на фиксен и флуктуирачки девизен курс); Аутпут, вработеност и цени (IS-LM
модел: општа рамнотежа во услови на флексибилни и фиксни цени); Теорија на економсми
циклуси и стабилизациони политики (основни факти за економските циклуси); Инвестиции и
потрошувачка; Улогата на монетарната и фискалната политика во услови на затворена
економија; Улогата на монетарната и фискалната политка во услови на мала отворена
економија (со фиксен и флуктуирачки девизен курс) и во голема отворена економија. Дебати
за макроекономските политики; Теории на економски раст (егзогени и ендогени) и фактори
кои го детерминираат растот; Економски политики на долг рок.
Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во

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

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
активности

30 часа

16.1.

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

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

15.2.

16.

17.

Други форми на
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

18.

20 часа

70 бодови

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

30 часа

до 50 бода
51 х до 60 бода

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

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

Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Мајкл Бурда и
Чарлс Виплош

Макроеномија:
Европски текст
(четврто издание)

22.1.
2.

Издавач

Peter Sorensen and
Hans WhittaJacobsen

Introducing Advanced
Macroeconomics: Growth
and business cycles

Oxford
University Press
(превод на
владата)
W. W Norton
&Company Inc.

Година
2009

2010

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор
Gregory Mankiw

Наслов

Издавач

Macroeconomics

Worth Publishing

Година
2005

2.

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

Истражувачки методи во бизнисот

4EK208019
Бизнис економија
Економски факултет
Втор циклус на студии
Прва / втор

7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Проф. д-р Дарко Лазаров
Наставник
/
Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): римената на квантитативните методи

во глобално комплексни рамки е моќна алатка која се користи како цврста основа за
донесување на бизнис одлуки во процесот на производството, контролата, маркетингот,
стратегискиот менаџмент и на редица други поврзани области. Исто така, примената на
квантитативните методи овозможува предвидување на индите бизнис услови на пазарот
потребни за прилагодување на бизнис стратегиите, што всушност и овозможува на
менаџерите да донесуваат одлуки засновани на егзактни пресметки, а не како досега, одлуки
базирани на интуиција и искуство.
11.

Содржина на предметната програма: Во рамките на изучување на предметот ќе бидат

12.

опфатени повеќе сегменти:
- Статистичка бизнис анализа и применета економетрија
- Каузална поврзаност
- Факторска анализа
- Математички моделирања во бизнисот (линеарно програмирање)
- Комјутерски комуникациски и бизнис системи
Изучувањето на овие квантитативни концепти ќе биде базирано на конкретни студии на
случај, при што, целта е стекнување на практично знаења и вештини за користење и примена
на квантитативните методи за бизнис истражувања.
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.
14.
15.

16.

17.

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
активности
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други форми на
активности

17.3.
18.

19.

30 часа

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

30 часа

70 бодови

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

Услов за потпис и полагање

до 50 бода

10 бодови
20 бодови
5 (пет) (F)

51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена

20.
21.
22.

на завршен испит

семинарска работа и редовност на предавања и вежби.

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

Македонски јазик

22.1.

Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
2.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Donald Waters

Quantitative Methods for Prentice Hall
Business, 5th ed.

2008

Jon Curwin and
Roger Slater

Quantitative Methods for
Business decisions, 6th
edition

2008

South-Wester

3.
22.2.

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

Јавни финансии
Наслов на наставниот
предмет
4ЕК208119
Код
Бизнис економија
Студиска програма
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Втор
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Прва/прв
Академска година /
7.
Број на ЕКТС
семестар
кредити
Проф. д-р Стеван Габер
Наставник
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

6

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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; Даночен систем; Фискални односи помеѓу различни нивоа на
власта; Јавниот долг во Република Македонија; Пазарниот неуспех и функции на
државата; Јавни расходи; Јавни приходи; Јавен долг; Буџетски дефицит; Фискална
политика; Фискални односи помеѓу различни нивоа на власта; Буџетски систем
Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
активности
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други форми на
активности

17.3.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

21.

22.

70 бодови

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

18.

20.

30 часа

16.1.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

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)
Постигнат успех од 60% од колоквиуми или писмениот
испит
Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

Атанасовски,
Живко
Габер Стеван

1.
2.

Јавни финансии
Улогата на јавниот долг
во јавните финансии

Економски
факултет, Скопје
Економски
факултет-Штип

2005
2013

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.
3.

Прилог бр.3

Автор

Наслов

Издавач

Година

Харви С. Розен,
Тед Геер
Harvey S.Rosen

Јавни финансии

Превод на Влада

2008

Public Finance, sixth
edition
Public Finance in Theory
and Practice

Mc Grow & Hill,
Inc, New York,
Mc Grow & Hill,
Inc., New York

1995

R.Musgrave and
P.Musgrave

1988

Предметна програма од втор циклус на студии

1.

Наслов на наставниот предмет

Применета Економија

2.
3.
4.

4EK212619
Бизнис економија
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

5.

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

6.

Академска година / семестар

8.
9.

Прва
7. Број на ЕКТС
година/втор
кредити
семестар
Проф. д-р Ристе Темјановски
/

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
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. Учесниците на курсот ќе се здобијат и
со продлабочени знаења за пошироките, глобални перспективи и проблеми со кои се
занимава примнетата економија, како што се взаемната релација на економијата и
политиката, економијата на здравството, економијата на имиграцијата и слично.

10.

Втор
6

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Содржина на предметот:
Вовед во Применетата Економија;
Општо за економскиот систем;
Општо за економската политика;
Економскиот систем и економската политика на РМ:
- Пазарот во економскиот систем на РМ;
- Системот и политиката на цени во стопанството на РМ;
- Системот надворешно-економските односи на РМ;
- Финансискиот систем на РМ (монетарен, банкарски и фискален систем);
- Инвестиционата политика на РМ;
- Инфлација и антиинфлационата политика на РМ;
- Проблемот на невработеноста и политиката за намалување на невработеноста на РМ.
Општи, глобални проблеми на применетата економија:
-Политика versus економија;
-Економија на здравство;
-Економија на домаќинства;
-Економија на имиграција;
-Економија на дискриминација;
-Економија на развој на нациите.
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
Форми на
15.1.
Предавања- теоретска
30 часа
наставните
настава
активности
(15 недели х 2 часa = 30
часа).
15.2.
Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30
часа).
Други форми 16.1.
Проектни задачи
20 часа
на активности
16.2.
Самостојни задачи
50 часа
16.3.

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови (колоквиуми и завршен)
17.2.
17.3.

18.

Домашно учење – задачи

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

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

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

50 часа

од 91 до 100 бода
19.
20.
21.
22.

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

3.

Прилог бр.3

Frederick P. Stuts,
Barney Warf
Thomas Sowell

6.
8.

Наставник

5.

Издавач

Година

Basic Books,
New York, USA

2009

Економски
факултет

2004

Економски
факултет Штип

2014

Издавач

Година

Thomson South
– Western

2009

(Превод од Влада на
РМ)
The world economy

Издавач МК:
Нампрес
Pearson

Basic economics - A
Citizen’s guide to the
Economy

Basic Books,
New York, USA

2005
2009

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

2.
3.
4.

Македонски и англиски

Метод на следење на квалитетот
Самоевалуација
на наставата
Литература
22.1
Задолжителна литература
Ред. Автор
Наслов
број
1.
Thomas Sowell
Applied economicsThinking beyond stage
one, revised and enlarged
edition
2.
Узунов Н.,
Применета економија
Георгиев А.,
Недановски П.
3.
Груевски Илија
Применета економија –
интерна скрипта од
предавања
22.2
Дополнителна литература
Ред. Автор
Наслов
број
1.
Грегори Н.
Принципи на
Менкју
економијата

2.

1.

10 (десет) (A)

Меѓународни финансии
4EK210019
Бизнис економија
Економски факултет

Втор циклус на студии
Прва / прв

Број
на
кредити
Проф. д-р Весна Свртинов Георгиева
7.

ЕКТС

6

9.
10.

Предуслови за запишување /
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот Меѓународни финансии ќе им овозможи на студентите да го изучат егзистирањето
и функционирањето на меѓународниот монетарен систем. Овој предмет овозможува
истовремено изучување на девизните курсеви. Исто така студентите ќе се стекнат со знаења
за: макроекономската политика во услови на фиксен и флуктуирачки девизен курс; насоките
и реформите на меѓународниот монетарен систем; меѓународните финансиски институции.

11.

Содржина на предметната програма: Ниво на цени и девизен курс на долг рок; Фиксни
девизни курсеви и интервенција во девизното работење; Билансот на состојба на централната
банка и понудата на пари; Рамнотежа на девизниот пазар во услови на фиксен девизен курс;
Златниот стандард и механизмот на златниот стандард; Макроекономската политика и
координацијата во услови на флуктуирачки девизни курсеви; Девизните курсеви како
автоматски стабилизатори; Дестабилизирачки шпекулации и нарушувања на пазарот на
пари; Насоки за реформите на меѓународниот трговски систем; Меѓународни финансиски
институции.

12.

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.
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
30 часа
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава
(15
недели
х
2
часa
=
30
часа).
активности
30 часа
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
20 часа
Други
форми
на 16.1. Проектни задачи
активности
50 часа
16.2. Самостојни задачи

13.
14.
15.

16.

16.3.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

18.

19.
20.

Домашно учење – задачи

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

Kритериуми за
(бодови/ оценка)

оценување

50 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)
Услов за потпис и полагање Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
семинарска работа и редовност на предавања и вежби.
на завршен испит
Јазик на кој се изведува Македонски јазик

наставата
21.

на Самоевалуација

Метод
на
следење
квалитетот на наставата
Литература

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

Автор

Наслов

P.Krugman,
M.Obsweld

Andreu Mas-Colell,
Michael D.
Whinston, Jerry R.
Green
Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Година

International
Third Edition

2.

22.

Издавач

economic, Norton &
2012
Company, New
York
Microeconomic
Theory Oxford University
1996
1st Edition
press

Автор

Наслов

Издавач

Година

2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од прв циклус на студии

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

Глобализација
4EK210019
Бизнис економија
Економски факултет

Втор циклус на студии
1 / Втор

Број
на
ЕКТС
6
кредити
Доц. д-р Влатко Пачешковски
Наставник
Предуслови за запишување /
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта е стекнување на продлабочено разбирање на егзистирањето и функционирањето на
процесот на глобализација и меѓународниот развој.
Предметот Глобализација и економски развој ќе им овозможи на студентите да го изучат
егзистирањето и функционирањето на процесот на глобализација и влијанието врз
економскиот развој. Овој предмет овозможува истовремено изучување на индикаторите
преку кои ќе се квантифицираат ефектите од процесот на глобализација вр меѓународниот
економски развој.
Содржина на предметната програма: Поим и дефинирање на глобализацијата; Теоретски
концепции за процесот на глобализација; Домени на глобализацијата; Фактори (двигатели) на
7.

12.
13.
14.
15.

16.

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;
Дефинирање, принципи и концепти на меѓународниот развој; Целите на меѓународниот
развој; Мерење на економскиот раст и развој; Анализа на изворирте и факторите на
меѓународниот развој; Модели и стратегии за меѓународен развој во ера на глобализација.
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.
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
30 часа
Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
активности
30 часа
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
20 часа
Други
форми
на 16.1. Проектни задачи
активности
50 часа
16.2. Самостојни задачи
16.3.

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

18.

19.
20.
21.

Домашно учење – задачи

70 бодови

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

Kритериуми за
(бодови/ оценка)

50 часа

10 бодови
20 бодови

оценување

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
семинарска работа и редовност на предавања и вежби.
на завршен испит
Јазик на кој се изведува Македонски јазик
наставата
Метод
на
следење
на Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература

22.

22.1.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Gregory Paul,
Stuart Robert,

omparative
systems,

2.

Baker Dean,
Epstein Gerald and
Pollin Robert

Globalization
Progressive
Policy,

economic Houghton Mifflin 2009
Company,
New
York,
and Cambridge
1999
Economic University Press

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Стратегиски менаџмент
Код
4EK200619
Студиска програма
Бизнис економија
Организатор на студиската
Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор циклус
циклус)
Академска година / семестар
Прва / прв
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
доц. д-р Елена Веселинова
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот е конципиран на начин да им овозможи на студентите оценка и примена на
клучните елементи на стратегиската анализа, избор на вистинска стратегија во рамките на
флексибилен план, како и да го поттикне размислувањето за проблемите кои се поврзани со
спроведување на формулираната стратегија.
Содржина на предметната програма:
Карактерот на стратегискиот менаџмент; Менаџерите и стратегискиот менаџмент; Проценка
на екстерното окружување; Проценка на интерното окружување; Формулирање на
стратегија; Анализа и избор на стратегија; Извршување на стратегијата; Оценување и
контрола на стратегијата; Технологијата и стратегијата; Стратегиски менаџмент и малиот
бизнис; Меѓународен стратегиски менаџмент
Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).

16.

17.

Други форми на
активности

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

бодови
бодови

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

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

Македонски, англиски јазик
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.1.

22.

Наслов

Шуклев, Бобек;
Стратегиски менаџмент,
Дракулевски,
универзитетски учебник
Љубомир
2.
Веселинова, Елена Стратегиски бренд
менаџмент, скрипта
3.
Hitt, M., Duane
Стратегиски менаџмент
Ireland, R. and
Hoskinsson, R.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.

22.2.
2.

Прилог бр.3

Автор

Автор

Наслов

W. Hill, Charles; R.
Jones, Gereth
M. Grant, Robert

Strategic Management, An
Integrated Approach
Conteporary Strategic
Analysis

Издавач

Година

Економски
факултет-Скопје

2001

Економски
факултет-Штип
Превод од Влада
на РМ.

2015

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

Предметна програма од втор циклус на студии

2012

Година
2004
2005

1.
2.
3.
4.

5.
6.

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

Корпоративни финансии
4EK203419
Бизнис Економија
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Втор циклус на студии
прва година / прв
7.
Број на ЕКТС кредити
семестар
Проф. д-р Марија Гогова Самоников

6

8.
9.

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Овој предмет проучува прашања на напредно ниво од аспект и гледиште на финансиските менаџери
кои се одговорни за донесување значајни инвестициони и финансиски одлуки.
Голем дел од предметот опфаќа напредни аспекти капитално финансирање, прво без неизвесност, а
потоа и во моменти на несигурност. Во текот на изучување на предметот, акцент е ставен на
интеракцијата помеѓу (корпоративни и лични) даноци и цената на капиталот. Овој предмет исто така
вклучува и формулирање на дивиденда политика и ефикасноста на пазарот на капитал, и како тие
влијаат на вредностната максимизација на компанијата.
Иако се разбира, не е дизајниран да се задржиме на апстракција, основните теоретски поставки на
различни теми се предуслов за целосна анализа и интелектуална дискусија. Се нагласува развојот на
решавање на проблеми и вештини врз основа на добро разбирање на деловното опкружување, за
разлика од чисто теоретизирање. Поради практично значење од материјалот и како илустрација на
релевантните теории, ќе се разговараат примери и студии на случаи.
Содржина на предметната програма:
Финансирање на корпорации, Вреднување на акции, Анализа на финансиски извештаи, Утврдување на
проектирани парични текови, Издавање на хартии од вредност, Вовед во ризик и поврат на
финансиските пазари, Вреднување, Долгот и капиталот, Спојувања и преземања, CAPM,, капитално
буџетирање со CAPM, Пазарна ефикасност, Модилјани-Милер теореми на структурата на капиталот,
Капитално буџетирање и даноци, Регулација, Управување и етика.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

17.

Методи на учење: Теоретски предавања, индивидуална и тимска работа, учење во соработка,
методи на писмени и усни разбирања, методи на групни дискусии, проектни активности,
сопствено ангажирање на студентите со читање на литература.
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
Други форми на
активности

Начин на оценување

16.1.

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

17.1.

Тестови

17.2.

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

17.3.
18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

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

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

Македонски, англиски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

2.
3.

22.

4.

Автор

Наслов

Издавач

Година

M. Grinblatt and S.
Titman
Berk, Jonathan, and
Peter DeMarzo
Brealey, Myers and
Allen
Марк Х. Мејер

Financial Markets and
Corporate Strategy
Corporate Finance, 2nd
edition
Principles of Corporate
Finance
Брзиот пат до
корпоративниот растеж

McGraw-Hill

2011

Pearson, Boston

2010
2010

Датапонс

2009

Издавач

Година

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

Предметна програма од втор циклус на студии

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

Кредитен ризик и кредитна политика
4EK208519
Бизнис економија
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор циклус на студии
циклус)
прва година / прв 7.
Академска година /
Број на ЕКТС
6
семестар
семестар
кредити
Наставник
Проф. Д-р Љупчо Давчев
Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е да се запознаат студентите со основните поими од областа на
кредитната политика, одделните видови на кредити, цената на кредитите, разбирање
на последиците што промените во пооделните варијабли (каматната стапка) ја имаат
врз стопанските движења, кредитниот ризик, оценувањето на кредитната способност
Содржина на предметната програма:
Значењето на кредитите за стопанството; Кредитниот потенцијал на банките; Пазарот
на банкарски кредити; Видови кредити, Постапка на одобрување и мониторинг на
кредитите; Кредитниот ризик и политики на управување со кредитен ризик,
Кредитен информативен систем, Утврдување цена на кредитите; Инструменти за
обезбедување на кредитите.
Методи на учење:
Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
време
30 часа
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава
(15
недели
х
2
часa
=
30
часа).
активности
15.2. Вежби (лабораториски,

30 часа

16.1. Проектни задачи

20 часа

16.2. Самостојни задачи

50 часа

16.3. Домашно учење – задачи

50 часа

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

16. Други форми на
активности

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

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)

19. Услов за потпис и полагање
на завршен испит

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
60% успех од сите предиспитни активности, т.е.
минимум 42 бодови од двата колоквиуми,
индивидуална работа, редовноста на предавања и
вежби.
Македонски, англиски

20. Јазик на кој се изведува
наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
Наслов
број
1.
Sylvain
Credit Risk
Bouteille,
Management:
Diane CooganOriginating, Assessing,
Pushner
and Managing Credit
Exposures
22.1.
2.
Барбара Касу
Вовед во банкарство
Клаудија
(превод од Влада на
Џирардоне
РМ)
Филип
Молину
22.
3.
Arnold Ziegel
Fundamentals of Credit
and Credit Analysis

22.2.

Дополнителна литература
Ред. Автор
Наслов
број
1.
Frederic Mishkin Financial Markets and
Institutions
2.
Проф.д-р Горан Управување со
Петрески
банките
3.
Проф.д-р Љупчо Инвестициско
Давчев
банкарство

Издавач

Година

Wiley Finance

2012

Ars Lamina

2012

Mountain
Mentors

2011

Издавач

Година

Addison-Wesley

2004
2008

УГД-Штип

2014

