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 Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на едногодишни студии со 

60 ЕКТС, студиска програма Бизнис економија, Економски факултет, 

Универзитет ,,Гоце Делчев”- Штип, согласно со уредбата за националната рамка 

на високообразовните квалификации 
 

 
Ниво во Националната 

рамка на 

високообразовните 

квалификации 

 

Високо образование 

Ниво во Европската 

рамка на 

високообразовни 

квалификации 

VII 

VIIА 
II циклус на студии 

Магистерски академски студии  
7 

 

 

 

Квалификации кои означуваат успешно завршување на вториот циклус на студии 

(60 ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на 

квалификациите: 

 

 

Знаење и 

разбирање 

Поседуваат знаење и разбирање за економските проблематики со 

посебен осврт на самостојно вршење на научно-истражувачка 

дејност во сферата на бизнис економијата. 

 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

- Применуваат знаење и разбирање за бизнис економијата, 
особено на работењето на компаниите и бизнис секторот; 
- Примена на основни економски знаење за работењето на 
компаниите;  
- Проценка и примена на знаење за економска анализа во 
сфереата на бизнисот. 

Способност 

за проценка 

- Способност да се анализираат економските проблеми во 

рамките на компаниите. 

- Способност да се анализира производниот процес, нивото на 

технологија и финансиската сосотојба на компаниите. 

- Способност да се разбере економската состојба во земјата, да 

направат анализи на макро во услови на отвореност на 

економијата и економски анализи на ниво на претпријатие. 

Комуникаци

ски вештини 

- Оспособени се да комуницираат, информираат и поврзуваат 

идеи, проблеми и решенија од различни области на бизнисот и 

деловната економија. 

- Аргументирано образложуваат ставови пред стручна и 

нестручна јавност применувајќи современи економски методи и 

техники. 

- Превземаат лична одговорност при комуникацијата во областа 

во која дејствуваат. 



- Изнесување на експертско мислење поткрепено со аргументи. 

Вештини на 

учење 

Има вештина за постојаност во учењето со користење на 

компаративни примери, стручни и научни трудови како и за 

донесување на научни заклучоци и препораки.  

Поседува вештина на учење низ комплексен приод кон различни 

примери од сите домени на финансиското известување и 

ревизијата. 

 

 

 Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите 

од учењето за втор циклус на едногодишни студии со 60 ЕКТС, студиска 

програма Сметководство и ревизија, Економски факултет,  Универзитет ,,Гоце 

Делчев”- Штип, согласно со уредбата за националната рамка на 

високообразовните квалификации 

 

Знаење и 

азбирање 

Акумулирање на академско и стручно знаење потребно да се 

разберат комплексните економските процеси на микро ниво и 

да се евалуираат макро состојбите и нивното влијание врз 

реалната економија.  

Учесниците на овој специјалистички мастер студиум ќе бидат 

оспособени да управуваат со комплексни техничко-технолошки 

производни процеси, ќе стекнат знаења од корпоративните 

бизнис финансии, бизнис правото и сите останати аспекти 

потребни за успшешно водење на бизнис. 

 

 анализа на ниво на претпријатие, спровдат истражување на 

одредени макроекономски трендови и да ги квантифицираат 

неговото влијание врз работењето на конкретна компанија или 

индустрија. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањет

о 

- Применуваат знаење и разбирање за деловната економија, 

особено на изворите и начинот на нивното користење на 

финансиите; 

- Примена на основни економски концепти, теории и практики 

во работењето на компаниите и валоризација на економските 

политики;  

- Примена на знаење за економска анализа на микро и макро 

ниво, квантифицирањена макроекономски промени и 

утврдување на нивото влијание во националната економија. 

Способност 

за проценка 

- Способност да се соберат, анализираат, презентираат и 

толкуваат економски податоци на макро и микро ниво врз база 

на примена на кватитативни методи и техники. 

- Способност да се развиваат и оценуваат бизнис модели, да се 

прават економски анализи за инвестициски проекти, 



комерцијализација на нови производи и трансфер на нова 

технологија. 

- Способност да се евалуираат економски политики и нивното 

влјание врз работењето на приватниот сектор. 

Комуникац

иски 

вештини 

- Оспособени се да комуницираат, информираат и поврзуваат 

идеи, проблеми и решенија од различни области на бизнисот, 

економијата и финансиите. 

- Аргументирано образложуваат ставови пред стручна и 

нестручна јавност применувајќи современи економски методи 

и техники. 

- Превземаат лична одговорност при комуникацијата во 

областа во која дејствуваат. 

- Изнесување на експертско мислење поткрепено со аргументи. 

Вештини на 

учење 

Има вештина за постојаност во учењето со користење на 

компаративни примери, стручни и научни трудови како и за 

донесување на научни заклучоци и препораки.  

Поседува вештина на учење низ комплексен приод кон 

различни примери од сите домени на бизнис економијата. 

 
 

 

Научно-истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската 

програма 
 
 

Студиска програма: Бизнис економија 

 

Научно-истражувачко подрачје (5) Општествени науки 

Научно-истражувачко поле (503) Економски науки 

(506) Организациони науки и управување 

менаџмент Научно-истражувачка област 503000-503029 

                            506000-506024 

 
 

 

 

Табела - Преглед на научно-истражувачки  подрачја, полиња и области на 

Факултетот за економски науки 

 

Научно-

истражувачко 

подрачје 

Научно-

истражувачко поле 

Научно- истражувачка област 

 5. Општествени 

науки 

 

 

5.03 Економски 

науки 

50300 Економска теорија 

50302 Применета економија 

50303 Историја на економската 

мисла 

50304 Економска историја 



50305 Економски развој 

50306 Регионална економија 

50307 Меѓународни економски 

односи 

50308 Фискална економија 

50309 Меѓународна економија 

50311 Економика на индустрија 

50313 Економика на трговија 

50319 Економика на надворешна 

трговија 

50320 Економија на трудот 

50321 Банкарство 

50322 Економетрија 

50323 Економика на 

претпријатијата 

50324 Економика на инвестиции 

50325 Маркетинг 

50326 Финансии 

50327 Економска статистика 

50328 Сметководство 

50329 Друго 

5. Општествени 

науки 

 

5.06 

Организациони 

науки и 

управување 

(менаџмент) 

50600 Наука за организација 

50601 Теорија и организација на 

деловните системи 

50602 Менаџмент системи 

50603 Бизнис менаџмент 

50604 Банкарски менаџмент 

50605 Стратешки менаџмент 

50606 Сметководствен менаџмент 

50607 Финансиски менаџмент 

50608 Маркетинг менаџмент 

50609 Меѓународен менаџмент 

50610 Логистика 

50611 Управување со системи 

50612 Управување со економиите 

50613 Деловно комуницирање 

50614 Одлучување 

50615 Менаџмент во 

администрација 

50619 Менаџмент во осигурување 



50621 Менаџмент во царина и 

шпедиција 

50622 Управување со човечки 

ресурси 

50623 Претприемништво 

50624 Друго 
 

 

 

 

Години и семестри на траење на студиската програма 
 

Студиската програма по Бизнис економија ќе се реализира во траење од една 

година, два семестри.  

 

ЕКТС  кредити со кои се стекнува студентот 
 

 

Со завршување на 1 годишните студии од втор циклус, студиска програма  Бизнис 

економија, организирани на Економски факултет, Универзитет ,,Гоце Делчев”- 

Штип, студентите стекнуваат 60  ЕКТС. 
 

    Услови за запишување 

 

На втор циклус на студии во траење од една години и освоени 60 кредити (според 

ЕКТС) може да се запишат кандидати со завршен прв циклус на студии и освоени 

240 кредити според ЕКТС од четири годишните студиски програми.  

Кандидатите на втор циклус на студии во траење од две години и освоени 120 

кредити (според ЕКТС) може да се запишат кандидати со завршен прв циклус на 

студии и освоени 180 кредити според ЕКТС од три годишните студиски програми. 
 

   

 

 Информација за продолжување на образованието 
 

Образованието може да се продолжи на сите високобразовни институции во 

земјава и странство кои работат согласно Болоњската декларација и ЕКТС, и кои 

организираат докторски студии.  
  

Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 

задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски 

предмети и дефиниран начин на избор на предметите.   
 

Студиската програма Бизнис економија, втор циклус на студии, се 

организираат како редовни едногодишни (двосеместрални) студии и претставуваат 

можност за продлабочување на знаењата  на студентите.  

Во продолжение е претставена структурата на студиската програма, втор  

циклус, двогодишни студии, со 120 ЕКТС.   
 

 



ПРЕГЛЕД НА ЗАСТАПЕНОСТ НА ПРЕДМЕТНИТЕ ПРОГРАМИ 

(ПРЕДМЕТИ) 

ПО СЕМЕСТРИ ВО РАМКИТЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

Семестар Број на 

задолжителни 

предмети 

Број на изборни 

факултетски 

предмети 

Вкупно 

предмети 

I 3 1 4 

II 1 1 2 

Вкупно 4  2 6 

 
 

Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети, 

 изборните факултетски и универзитетски предмети. 
 

Ред. 

број 

Студиска програма Траење на 

студиите 

(години)/ 

ЕКТС 

Вкупен 

број на 

кредити/ 

процент 

на  

предметни 

програми 

Број на 

кредити/ 

процент 

на 

задолжи-

телни 

предмети 

(60%) 

Број на 

кредити/ 

процент на 

изборни 

предмети 

од 

факултетот 

(30%) 

1. Бизнис економија Едно 

годишни 

60 ЕКТС 

60/100% 32/53,33% 12/20% 

 
 

Во продолжение е дадена предлог – матрица за структурата на двогодишните 

студиски програми: 

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА – ВТОР ЦИКЛУС 

 

Предметни програми, прва година - прв семестар  
 

Ре

д         

бр

. 

 

Код  
на 

предмет 

Предмети 
ECT

S  

Фонд 

на 

часов

и 

Вкупн

о 
часов

и 

1. 
4EK21001

9 

Напредна бизнис економија 
8 3+3+2 240 

2. 
4EK21271

9 

Индустриски односи  
8 3+3+2 240 

3. 
4EK20961

9 

Менаџмент и претприемништво  
8 3+3+2 240 

4. 
 Изборен факултетски предмет од 

листа бр.1 
6 2+2+2 180 

Вкупно ECTS 30  900 

 

Листа бр. 1 на изборни факултетски предмети (се избира еден предмет) 



Ред         

бр. 

 

Код  
на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно  
часови 

1. 4EK208119 Јавни финансии   6 2+2+2 180 

2. 4EK203419 Корпоративни финансии 6 2+2+2 180 

3. 4EK203719 Меѓународни финансии 6 2+2+2 180 

4.  
4EK208519 

 
Кредитна политика и кредитни ризици 6 2+2+2 180 

 

5. 4EK200419 Менаџмент на човечки ресурси  6 2+2+2 180 

6. 4EK208719 Стратегиски маркетинг  6 2+2+2 180 

7. 4EK212919 Деловно комуницирање 6 2+2+2 180 

8. 4EK200619 Стратегиски менаџмент  6 2+2+2 180 

9. 4EK210519 Напредно финансиско известување  6 2+2+2 180 

10. 
4EK208419 Кост - бенифит анализа и проектна 

евалуација  
6 2+2+2 180 

11. 4EK209519 Менаџерско сметководство 6 2+2+2 180 

12. 4EK206619 Проценка на ризик и ревизија 6 2+2+2 180 

13. 4EK205819 Инвестиционен менаџмент  6 2+2+2 180 

14. 
4EK209819 Методологија и организација на научно 

истражувачка работа 
6 2+2+2 180 

 

Предметни програми, прва година,  втор семестар  
 

Ред         

бр. 

 

Код  
на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 
часови 

1 4EK208819 Меѓународен бизнис  8 3+3+2 240 

2 
 Изборен факултетски предмет од листа 

бр. 2 
6 2+2+2 180 

3  Магистерски труд 16  480 

Вкупно ECTS 30  900 

 

 

Листа бр. 2 на изборни факултетски предмети (се избира еден предмет) 
 

Ред         

бр. 

 

Код  
на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупн

о 
часови 

1 
4EK20771

9 

Индустриска економија  
6 2+2+2 180 

2 
4EK20801

9 

Истражувачки методи во бизнисот 
6 2+2+2 180 

3 
4EK21111

9  

Статистичка анализа за бизнис 
6 2+2+2 180 



4  
4EK20751

9 

  Економски системи и економски 

политики  
6 2+2+2 180 

 

5 
4EK2069

19 
Бизнис информациони системи  6 2+2+2 180 

6 
4EK2125

19 
Историја на економска мисла 6 2+2+2 180 

7 
4EK2044

19 
Е-бизнис 6 2+2+2 180 

8 
4EK2126

19 
Применета економија 6 2+2+2 180 

 

9 
4EK2086

19 
Макроекономска анализа 6 2+2+2 180 

10 
4EK2122

19 
Меѓународна трговија 6 2+2+2 180 

11 
4EK2128

19 
Микроекономска анализа 6 2+2+2 180 

12  
4EK2070

19 
Глобализација  6 2+2+2 180 

13 
4EK2112

19 

Финансиски менаџмент 
6 2+2+2 180 

14 ! Меѓународни економски односи 6 2+2+2 180 
 

 

 

Согласно Законот за високо образование наставата се изведува на македонски  

јазик, а по одредени предметни програми се изведува и на англиски јазик, 

заради исполнување на одредбата во член 99 од Законот за високо образование 

,,прозорец за мобилност”. 
 

 

 

Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по завршување 

на студиската програма.  

 

 

Студентот кој ќе заврши втор циклус на студии, едно-годишни студии, студиска 

програма Бизнис економија,  се стекнува со следното звање: 

 

На македонски јазик : МАГИСТЕР ПО ЕКОНОМСКИ НАУКИ ОД ОБЛАСТА 

БИЗНИС ЕКОНОМИЈА.  
 

На англиски јазик :  MASTER OF ECONOMIC SCIENCE, MODULE: BUSINESS 

ECONOMY. 

 

Воедно, студентите добиваат диплома, додаток на дипломата и уверение за положени 

испити согласно Правилникот за содржината и формата на дипломата, упатството за 



подготовка на додаток на дипломата и на другите јавни исправи („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.84/09) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


