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 Општи дескриптори на квалификации за втор циклус на двогодишни студии 

со 120 ЕКТС, студиска програма Финансии, 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 

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

квалификациите: 

 

 

Знаење и 

разбирање 

 

Покажува знаење и разбирање за економските науки, кое се 

надградува врз прв циклус студии, применувајќи методологии 

соодветни за решавање сложени проблеми, како на систематски, така 

и на креативен начин, што обезбедува основа или можност за 

оригиналност во развивањето и/или примената на автономни идеи во 

контекст на истражувањето. 

Способност за употреба на проширено и продлабочено знаење. 

Покажува високо ниво на професионална компетентност во полето 

на економските науки. 

Поседува знаење од повеќе предметни области кои се базираат на 

најреномирани меѓународни истражувања во полето на економските 

науки. 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми 

со одредена оригиналност во нови или непознати средини и во 

мултидисциплинарен контекст, поврзани со економските науки. 

 

Способност за 

проценка 

Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето. 

Способност за справување со сложени прашања, систематски и 

креативно, за солидно проценување дури и при некомплетни и 

ограничени информации, но кои ги вклучуваат личните, 

општествените и етичките одговорности при примената на 

стекнатото знаење и проценка. 

Способност за оценување и селекција на научни теории, 

методологии, алатки и општи вештини од областа на економијата, и 



поставување на нови анализи и решенија на научна основа. 

 

Комуникациск

и вештини 

Способност за размена на заклучоци и предлози со аргументирање и 

со рационално поткрепување на истите, како со стручни, така и со 

нестручни лица, јасно и недвосмислено. 

Преземање значителна одговорност за заедничките резултати; 

водење и иницирање активности. 

 

Вештини на 

учење 

 

Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно 

знаење и способност за независно и самостојно делување при 

стекнувањето нови знаења и вештини во општествени рамки. 

Способност за преземање одговорност за понатамошен 

професионален развој и усовршување. 

 

 

 

 

 Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат 

резултатите од учењето за втор циклус на двогодишни студии со 60 ЕКТС, 

студиска програма Финансии, Економски факултет,  Универзитет ,,Гоце 

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

високообразовните квалификации 
 

Знаење и 

разбирање 

Поседување знаење и разбирање за економските проблематики со 

посебен осврт на самостојно вршење на научно-истражувачка дејност во 

сферата на финансиите. Стекнување способеност за препознавање и 

толкување на финансиските трансакции; синтетизирање на финансиските 

информации и подготовка на  финансиски извештаи согласно со 

меѓународните стандарди за финансиско работење; способност за 

спроведување финансиска рацио анализа на подготвените финансиски 

извештаи; подготвување и спроведување план на ревизија на 

финансиските извештаи и креирање ревизорско мислење за истите; 

пручување на државните финансиски текови и сл. 

 

Примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Примена на стекнатите знаења во делот на финансиите во практичното 

работење на компаниите; Примена на стекнатите знаења во делот на 

финансиите во практичното работење на банкарскиот сектор; Примена на 

стекнатите знаења во делот на финансиите во практичното работење на 

државните институции; Примена на стекнатите знаења во делот на 

финансиите во практичното работење во меѓународниот финансиски 

сектор. 

 

Способност за 

проценка 

Способност да се соберат, анализираат и презентираат финансиските 

информации врз основа на големината и спецификите на претпријатијата; 

Способност да се анализираат и ревидираат финансиските информации и 

документи; Способност да се организираат и спроведат финансиски 



постапки во претпријатието, банката, дрѓавната институција, да се 

подготват и толкуваат финансиските извештаи, да се изготви и спроведат 

планот за ревизија; Да се изврши финансиска анализа која понатаму ќе 

биде корисна основа во донесување на ефикасни деловни одлуки. 

 

Комуникациски 

вештини 

Способеност за комуницирање, информирање и поврзување идеи, 

проблеми и решенија од областа на финансиите; Аргументирано 

образложување ставови пред стручна и нестручна јавност, применувајќи 

современи економски методи и техники; Преземање одговорност и 

изнесување на експертско мислење поткрепено со аргументи. 

 

Вештини на 

учење 

Стекнување вештина за постојаност во учењето, со користење и примена 

на компаративни примери, подготовка на стручни и научни трудови, како 

и донесување на научни заклучоци и препораки.  

Поседување вештина на учење низ комплексен приод кон различни 

примери од сите домени на финансиите. 

 

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

 

 

Студиска програма: Финансии  

 

Научно-истражувачко подрачје 5 ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

Научно-истражувачко поле 503 Економски науки; 506 Организациони 

науки и управување (менаџмент) 

Научно-истражувачка област 50326 Финансии,  

50300 Економска теорија,  

50302 Применента економија,  

50303 Историја на економската мисла,   

50305 Економски развој,  

50308 Фискална економија,   

50309 Меѓународна економија,  

50311 Економика на индустрија,  

50312 Економика на јавни служби,  

50313 Економика на трговија,  

50321 Банкарство,  

50322 Економетрија,  

50323 Економика на претпријатијата,  

50324 Економика на инвестиции,  

50325 Маркетинг,  

50327 Економска статистика,  

50328 Сметководство,  

50329 Друго (Ревизија),  

50602 Менаџмент системи,  

50603 Бизнис менаџмент,  



50604 Банкарски менаџмент,  

50605 Стратешки менаџмент,  

50607 Финансиски менаџмент,  

50608 Маркетинг менаџмент,  

50613 Деловно комуницирање,  

50614 Одлучување,  

50619 Менаџмент во осигурување,  

50623 Претприемништво 

 

 

 

Години и семестри на траење на студиската програма 

 

Студиската програма по Финансии ќе се реализира во траење од една години, два 

семестри.  

 

  ЕКТС  кредити со кои се стекнува студентот 

 

Со завршување на четири годишните студии од прв циклус, студиска програма  Финансии, 

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. 

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 Финансии, 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, 

едногодишни студии, со 60 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  

Број на 

кредити/ 

процент на 

изборни 

предмети 

од 

факултетот  

1. Финансии Едно 

годишни 

60 ЕКТС 

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

 

 

 

Структура на едногодишни (60 ЕКТС) студиски програми од втор циклус на студии 
 

 

Во продолжение е дадена предлог – матрица за структурата на едногодишните студиски 

програми: 

 

 

 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

ФИНАНСИИ - 

ВТОР  ЦИКЛУС НА ЕДНОГОДИШНИ СТУДИИ 

 

 

 

 

Предметни програми, прва година - прв семестар  

 

Р

е

д         

б

р. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупн

о 

Часов

и 

1. 4EK203419 Корпоративни финансии 8 3+3+2 240 

2. 4EK206819 Банкарски финансии 8 3+3+2 240 

3. 4EK207319 Државни финансии 8 3+3+2 240 

4.  Изборен факултетски предмет од листа  6 2+2+2 180 



бр.1-1 

Вкупно ECTS 30  900 

 

 

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

 

Ре

д         

бр. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупн

о 

Часов

и 

1. 4EK207019 Глобализација 6 2+2+2 180 

2. 4EK211219 Финансиски иновации  6 2+2+2 180 

3. 4EK211219 Финансиски менаџмент 6 2+2+2 180 

4. 4EK200119 Напредна економија 6 2+2+2 180 

5. 4ЕК204419 Е-бизнис 6 2+2+2 180 

6. 4EK212419 Осигурување 6 2+2+2 180 

7. 4EK210519 Анализа на финансиски извештаи 6 2+2+2 180 

8. 
4EK206119 

 
Деловни комуникации 6 2+2+2 180 

9. 4EK207619 Инвестиционо банкарство 6 2+2+2 180 

10. 4EK208519 Кредитна политика и кредитни ризици 6 2+2+2 180 

11. 

4EK209819  

 

Методологија и организација на научно 

истражувачка работа 6 2+2+2 180 

12. 4ЕК210619 Портфолио менаџмент 6 2+2+2 180 

13. 4ЕК208419 Лидерство 6 2+2+2 180 

14. 4ЕК201019 Организациско однесување 6 2+2+2 180 

 

 

 

 

 

Предметни програми, прва година,  втор семестар  

 

Ред         

бр. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

Часови 

1. 4EK203719 Меѓународни финансии 8 3+3+2 240 

2. 
 Изборен факултетски предмет од листа 

бр.1-2 
6 2+2+2 180 

3.  Магистерски труд 16   

Вкупно ECTS 30  450 



 

 

Листа бр.1-2 на изборни факултетски предмети (се избира еден предмет) 

 

Ред         

бр. 

 

Код  

на 

предмет 

Предмети ECTS  

Фонд 

на 

часови 

Вкупно 

Часови 

1. 4EK209319 Меѓународни даночни системи 6 2+2+2 180 

2. 4ЕК213019 Меѓународни економски односи 6 2+2+2 180 

3. 
4EK212319 

 

Регулативни системи во финансискиот 

сектор 
6 2+2+2 180 

4. 4EK202619 Проценка на ризик и ревизија 6 2+2+2 180 

5. 4ЕК209719 Менаџмент со финансиски ризици 6 2+2+2 180 

6. 
4EK208419 Cost benefit анализа и проектна 

евалуација 
6 2+2+2 180 

7. 4ЕК204519 Теорија на одлучување 6 2+2+2 180 

8. 4ЕК206719 Актуарска математика 6 2+2+2 180 

9. 4EK211319 Финансиски пазари 6 2+2+2 180 

10. 4EK211819 Сметководство и контрола 6 2+2+2 180 

11. 4EK200719 Стратегиски маркетинг 6 2+2+2 180 

12. 
4EK205419 

 
Мерџери и аквизиции 6 2+2+2 180 

13. 4EK209119 Меѓународен финансиски менаџмент 6 2+2+2 180 

14. 4EK207419 Економетрија 6 2+2+2 180 

 

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 Финансии ,  се стекнува со следното звање: 

 

 

На македонски јазик :  МАГИСТРИРАН ЕКОНОМИСТ ОД ОБЛАСТА НА ФИНАНСИИ 

 

 

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

 

 



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) 


