Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за
задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од
вториот циклус на студии (“Службен весник на Република Македонија”,
бр.25/2011 и 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.

16.

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Современ менаџмент
Код
4EK200319
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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
8
Наставник
Проф. д-р Трајко Мицески, доц. д-р Елена Веселинова
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е да им помогне на студентите во усовршување и
инапредување на знаењето за современите функции и нивоа на менаџментот (планирање,
организирање, координирање, мотивирање и контрола), улогата на менаџерите, осознавање
на самите себеси и идните хоризонти на развој на менаџментот и лидерството и современте
тенденции на раководење со организациските субјекти.
Содржина на предметната програма:
Менаџмент и менаџери; Карактерот на менаџментот; Развој на мислата за менаџмент;
Глобални промени во окружувањето; Менаџмент процес
(планирање,организирање,координирање,мотивирање и контролирање);
Мотивирање, Комуницирање, Однесување, Познавање на луѓето, Одлучување; Мотивација,
Комуникација, Етика и општествена одговорност, Интеракциско однесување, Менаџментот
на себеразвојот, Преферирање на вистиското лидерство и препознавање и избегнување на
псевдо лидерството.
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 време
45+45+30+60+60=240 часа (3+3+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава.
45 часа
активности
15 недели х 3 часа = 45 часа
15.2. Вежби (лабораториски,
45 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
15 недели х 3 часа = 45 часа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа

активности

17.

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

20.
21.

20 бодови
10 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.
2.
3.
22.

Автор

Наслов

Трајко Мицески и
Елена Веселинова

Современ менаџмент

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

Современ менаџмент
Основи на менаџмент

Економски
факултет-УГДШтип
Превод: Влада на
РМ
Превод: Влада на
РМ

Година
2016

2008
2010

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Бобек Шуклев

Менаџмент

22.2.

Прилог бр.3
1.
2.

Издавач

2.

Трајче Мицески

Менаџмент и Лидерство

3.

John R.
Schermerhorn, Jr.

Management, 9th edition

Издавач
УКИМ,
Економски
факултет-Скопје
Економски
факултет-УГДШтип
John Willey &
Sons, Inc.

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет
Код

Проектен менаџмент
4EK206019

Година

2013
2010

2008

3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Студиска програма
МБА – Менаџмент
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
8
Наставник
Проф. д-р Еленица Софијанова, доц. д-р Златко Бежовски
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставната содржина на предметот е прилагодена така што студентите ќе се запознаат со
основните и напредни методи во менаџирање со проекти, со анализа на структурата на
проектот, со типовите и проектното водство, ќе ја осознаат корисноста и одржливоста на
проектите за развојот и напредокот на организациите во деловната средина во која
егзизтираат тие.
Содржина на предметната програма:
А) Содржина на предавањата: 1. Дефинирање и вовед во проектниот менаџмент; 2.
Карактеристики на проектот; 3. Основни методи во менаџментот на проекти; 4. Типови на
проекти 5. Анализа на структурата на проектот; 6. Анализа на време – CRM - PERT 7.
Метода на критичен пат - CRM; 8. Метода на оценка и ревизија на проектот - PERT; 9.
Проектно водство; 10. Анализа на трошоците PERT/COST на проектот 11. Евалвација на
проектот; 12. Етички рамки за истражување и евалвација;
Б) Содржина на вежбите: 1. Зошто се важни проектите? – практична вежба; 2. Како да се
подготвите за изработка на проект; 3. Техники на модерација 4. Комуникација во проектот 5.
Правила во реализација на проекти; 6. Презентација на проект; 7. Класификација –
методологија на проекти; 8. Нивоа на проекти; 9. Пишување и обликување на извештај од
проектна активност – практична вежба; 10. Елементи – структура на предлог проект 11. Што
е потребно за да се стане успешен проектен водач? – практична вежба; 12. Корисност и
одржливост на проектот
Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа
Распределба на расположивото време
45+45+30+60+60=240 часа (3+3+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава.
45 часа
активности
15 недели х 3 часа = 45 часа
15.2. Вежби (лабораториски,
45 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
15 недели х 3 часа = 45 часа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
60 часа
16.3.

17.

Домашно учење - задачи

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

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

60 часа
70 бодови
20 бодови
10 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
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

22.1.

22.

Ред.
број
1.

22.2.

Прилог бр.3

2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Наслов

Благородна
Тодосиоска

Наука за менаџмент

Издавач
Економски
Факултет, Скопје

Година
2001

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

1.

Автор

Автор

Наслов
A Guide to the Project
Management

Project
Management
Institute

Издавач

Project
Management
Institute

Година
2013

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
Предуслови за запишување
на предметот

Маркетинг менаџмент
4EK206319
МБА – Менаџмент
Економски факултет

Втор
Прва / прв

Број на ЕКТС
8
кредити
Проф. д-р Трајко Мицески, Проф. д-р Тамара Јованов Апасиева
/
7.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на наставата по предметот е да се осознае менаџирањето со маркетингот во
претпријатијата. Фокусот е во правец на добивање на нови знаења во врска со управувањето
со сите пазарни, односно маркетинг активности на едно претпријатие, организација или
институција. Маркетинг менџментот е всушност оперативен маркетинг, кој следи по избор на
соодветна маркетиншка стартегија, како процес на имплементација на активностите. Се
изучуваат модели и техники за анализа на факторите на влијание во склоп на маркетинг
околината, следење на нејзината динамичност, методи и техники за анализа на атрактивноста
на потенцијален пазар или пазарен сегмент и проценка на побарувачката, детално се
анализира процесот на сегментација, таргетирање и поцизионирање на пазарот, развивање на
планови, маркетинг тактики, како и примена на и маркетинг контрола и ревизија. Исто така,
се изучува и основната маркетиншка метрика која го следи остварувањето на финансискиот
резултат на претпријатијата.
Содржина на предметната програма:
Разбирање и дефинирање на маркетинг менаџментот;
Анализа на пазарот и маркетиншкото окружување;
Проценка на атрактивноста на пазарот и пазарната побарувачка;
Поврзување со потрошувачите;
Развивање на маркетинг стратегии и планови;
Процес на сегментирање, таргетирање и позиционирање;
Градење на силни брендови / марки;
Формирање на понудите на пазарот,
Развој на интегрирани маркетиншки комуникации;
Организација на маркетингот;
Креирање на долгорочен раст.
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
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часа
активности
настава.
15 недели х 3 часа = 45
часа
15.2. Вежби (лабораториски,
45 часа
аудиториски), семинари,
тимска работа.
15 недели х 3 часа = 45
часа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
30 часа
активности
16.2. Самостојни задачи
60 часа
16.3.

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.
17.3.

18.

Домашно учење - задачи

70 бодови

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

Kритериуми за оценување

60 часа

до 50 бода

20 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)

(бодови/ оценка)

19.
20.
21.

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

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

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

Македонски, англиски
Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Kotler P. and
Keller K.

Marketing
Management, 13th
Edition

2009

2.

Loudon D.,
Stevens R. and
Wrenn B.

Marketing
Management - Tekst
and Cases

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

22.1.

2005

3.
Дополнителна литература

22.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Јованов
Марјанова
Тамара

Маркетинг:
Истражување ,
стратегија и
планирање

2014

2.

Јаќовски
Бошко,
ЦиуноваШулеска
Анитa

Маркетинг
менаџмент

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

22.2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.

2004

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

Менаџмент на човечки ресурси
4EK200419
МБА – Менаџмент
Економски факултет, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Втор циклус

6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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
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
30 часа
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.

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

20.

70 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
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.
2.
22.

Автор

Наслов

Бојаџиоски
Димитар,
Ефтимов Љупчо
Бојаџиоски
Димитар,
Ефтимов Љупчо:

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.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Ред.
број
1.

Автор
Gary Dessler

Наслов

Издавач

Human Resource
Prentice HallManagement, 11th edition, Florida

Година
2008

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Деловно планирање
Код
4EK205919
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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 Златко Бежовски
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е да им помогне на студентите во разбирањето на
свесното однесување на претпријатието во современи услови на стопанисување. Во тие
рамки, да се покаже како се подготвуваат и донесуваат плански одлуки за цели, политики и
планови засновани на предусловите за ефикасно и квалитетно планирање. Меѓу нив, посебно
внимание заслужуваат: предвидувањето, системот на информации, методологија за
планирање, организацијата на планирање, методите за планирање и др.
Содржина на предметната програма:
Краткорочо планирање, Стратегиско планирање, Карактер и концепт на деловното

12.
13.
14.
15.

16.

17.

планирање, Развој на аналитички и комуникациски способности, Менаџерите и планирањето,
Предуслови за планирање (предвидување, методологија, органиизација, систем на
информации, одлучување, методи за планирање), Подрачја на примена на краткорочното
планирање, Производи на деловното планирање( цели,политика и планови).
Методи на учење: метод на усно и метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+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).

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.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

20 бодови
10 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
22.

22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Шуклев, Бобек и
Дебарлиев, Стојан

Деловно планирање ,
универзитетски учебник

Економски
факултет, Скопје

Година
2011

Дополнителна литература

22.2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Berry, Timothy J.

The Book on Business
Planning

Издавач
Palo Alto
Software, Inc.,
Eugene

Година
2004

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Деловна комуникација и социјални медиуми
Код
4EK206119
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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
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

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.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

30 часа

20 бодови
10 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.

22.1.
2.

22.2.

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

Дополнителна литература

Наслов
Деловна комуникација.

Мајсторство во
комуницирањето,

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

Година
2013

2009год.

Ред.
број
1.

2.

Прилог бр.3

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

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

Наслов

Издавач

Година

Пословна комуникација,

Београд, Клио,

2003

Деловно комуницирање

ИРИС, Струга,

2006

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот
Интегрирани маркетинг комуникации
предмет
Код
4EK206219
Студиска програма
МБА – Менаџмент
Организатор на студиската Економски факултет, Универзитет „Гоце Делечев“ – Штип
програма (единица,
односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор
циклус)
Академска година /
Прва / прв
7.
Број на ЕКТС
6
семестар
кредити
Наставник
Порф. д-р Тамара Јованов Апасиева
Предуслови за запишување /
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на наставата по предметот е студентите да се запознаат со значењето, користењето,
примената на интегрираните маркетинг комуникации, познати уште како промоција - еден
од основните елементи на маркетинг миксот.
Во рамките на предметот, преку креативни предавања и практични вежби, поподробно се
запознаваат со основните поими на маркетинг комуникацијата и реториката. Овој предмет
во својата структуираност опфаќа повеќе тематски целини, тргнувајќи од поимот, видовите
и значењето; понатаму, историски преглед на развитокот на оваа деловна активност.
Во рамките на предметот се изучуваат основните категории: интегрирани комуникации,
промотивен микс, процес на маркетинг комуникација.Исто така, се изучуваат видовите
маркетинг комуникација; видови медиуми кои се на располагање. Како облик на клиничка
едукација студентите имаат и можност да креираат промотивни пораки во рамки на УГД
ТВ.
Содржина на предметната програма:
Во современата економска наука изучувањето на интегрираните маркетинг комуникации
станува неопходност и императив во современото работење. Целта на програмата е да на
јасен достапен и прифатлив начин се запознаат со потребите и примената на овој елемент од
маркетинг миксот преку изучување на:
Поим и значење на процесот на маркетинг комуницирање,
настанување на маркетиншкото комуницирање,

12.
13.
14.
15.

16.

17.

различните облици на промотивни активности,
одделните специфики на економската пропаганда,
лична продажба,
продажна промоција
публицитет,
односи со јавноста,
видови на медиуми,
анализа и планирање на медиуми.
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
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
(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.

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

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
Самоевалуација

20 бодови
10 бодови
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

Издавач

Година

Џорџ Белч и
Мајкл Белч

McGraw – Hill
(Превод од
Владата на РМ)

2007

2.

William Arens
et.al.

Рекламирање и
промоција:
Интегрирана
перспектива за
маркетинг
комуникација
Contemporary
Advertising

McGraw – Hill

2008

22.1.

3.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Јованов
Марјанова
Тамара

Маркетинг:
Истражување ,
стратегија и
планирање

2014

4.

Anthony Weston

A Rulebookfor
Arguments - Third
Edition;

Универзитетско
учебно
помагало,
Економски
факултет, УГД,
Штип
Hackett
Publishing
Company,
Indianapolis
/Cambridge

22.2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

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

Напредна економија
4EK200119
МБА Менаџмент
Економски факултет
Втор циклус на студии
Прва / прв
7.
Број на ЕКТС кредити
Проф. д-р Дарко Лазаров

6

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

11.

12.
13.
14.
15.

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

30 часа

Проектни задачи

20 часа

16.2.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

15.2.

16.

17.

Други
форми
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови

на 16.1.

70 бодови

17.2.
17.3.
18.

19.
20.
21.

Индивидуална работа/
писмена и усна)
Активност и учество

Kритериуми
за
(бодови/ оценка)

проект

(

презентација:

20 бодови
10 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 на Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
завршен испит
семинарска работа и редовност на предавања и вежби.
Јазик на кој се изведува Македонски јазик
наставата
Метод
на
следење
на Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
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
Пол Г. Фарнам

Издавач

Година

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

Наслов

Издавач

Економија за менаџери, Prentice Hall
второ издание (превод на
Владата)

Година
2010

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 /

Индустриски односи
4EK207719
МБА менаџмент
Економски факултет
Втор циклус на студии
Прва / Прв

7.

Број на ЕКТС

6

семестар
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Круме Николоски
9. Предуслови за запишување /
на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот индустриски односи ќе им овозможи на студентите да ги изучат
напредните концепти, модели, теории и пристапи со цел нивна практична примена во
решавањето на економските и социјалните проблени и прашања. Предметната
дисциплина ги запознава студентите со теоретските основи на системот на
индустриските односни, односно за начинот на неговото функционирање. Имено,
основната цел на современите индустриски односи е да се постигне оптимална
рамнотежа (баланс) помеѓу економските и социјалните интереси на субјектите и
нивните учесници, меѓу економските и социјалните императиви во разработката и
спроведувањето на економските и/или социјалните програми и политики,
регулирањето на трудот, платата, работните односи и социјалната сигурност, како и
подигнување на животниот стандард на работниците и членовите на нивните
семејства. Оваа рамнотежа, во секоја земја којашто ги практикува индустриските
односи е предуслов за: зачувување на социјалниот мир, и постигнување на
посакуваната економска и социјална стабилност во соосветната земјата.
11. Содржина на предметната програма:
Појавата и развојот на модерните индустриски односи
Работнички конфликти - коренот на индустриските односи
Суштината на современите индустриски односи
Главни цели на индустриските односи
Индустриски односи, политичка демократија и пазарна економија
Општи принципи на модерните индустриски односи
Улогата на Меѓународната организација на трудот за развој на индустриски односи
Општи принципи на модерните индустриски односи
Форми на индустриски односи
Основни форми на индустриски односи
Трипартитни индустриски односи
Главни трендови и проблеми во развојот на трипартитната соработка
Бипартитни индустриски односи
Организациска структура на индустриските односи
Теоретски перспективи
Системи на индустриски односи
Нивоа на индустриски односи
Модели на индустриски односи
Модели на индустриски односи во зависност од актерите во нив
Модели на индустриски односи во зависност од степенот на централизација
Колективно преговарање
Природа и предмет на колективно договарање
Подготовка на колективно договарање
Подготовка на колективно договарање од страна на работодавачот
Подготовка на колективно договарање од страна на организациите на работниците

12.

13.
14.
15.

Водење колективни преговори
Колективни трудови договори
Природа, предметот и содржината на колективниот договор
Анекси на Договорот за колективно договарање
Потпишување и ефект на колективниот договор
Колективни работни спорови
Природа и карактеристики на колективните работни спорови
Доброволно решавање на колективни работни спорови
Форми на притисок за решавање на колективни работни спорови
Решавање на колективни работни спорови
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
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
70 бодови
17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација:
10 бодови
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
20 бодови
18. Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/ оценка)
51 х до 60 бода
6 (шест) (E)
61 х до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
19. Услов за потпис и полагање
Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена
на завршен испит
семинарска работа и редовност на предавања и
вежби.
20. Јазик на кој се изведува
Македонски јазик

наставата
21. Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Николоски
Индустриски односи
22.1.
Круме
2.
Paul Edwards
Industrial Relations:
22.
Theory and Practice

22.2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
Димитор Шопов
1.
Индустриски односи
2.

Издавач

Година

Во тек
Wiley, Business

2003

and Economics

Издавач
Тракија

Година
2004

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Напредни финансии
Код
4EK205319
Студиска програма
МБА Менаџмент
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
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 Марија Гогова Самоников
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметната дисциплина нуди одговори на прашања кои се поврзани со проблемите на
парите, за нивното креирање, за тековите, за поништувањето, за бројни и сложени
дејствувања во стопанството, за тековите на доходот воопшто, а пред се за неговата
распределба, прераспределба, формите, инструментите и субјектите за неговото трошење.
Прашања за детерминантите кои влијаат на одржување на вредноста на парите, одржување
на оптималната големина на паричната маса со цел непречено и нормално одвивање на
процесот на репродукција. Целта е да се проучат сите аспекти на финансиите кои
произлегуваат од работата со парите, од корпоративниот сектор, јавните финансии,
монетарните и меѓународните финансии.
Содржина на предметната програма:
- Развој на финансиите како наука
- Поим, функции и развој на парите

Финансиски ситеми и начела на нивно работење
Парите и монетарната политика
Финансиите во банкарскиот сектор
Деловни финансии
Јавни финансии
Употреба на кавантитавни начини на управување со финансиите
Методи на учење: усно и писмено излагање

12.
13.
14.
15.

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

16.

17.

Начин на оценување
17.1.
17.2.
17.3.

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

Тестови

70 бодови

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

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

20.
21.

30 часа

10 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
Самоевалуација
Литература

22.

Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

22.2.

1.

Ристо Фотов

2.

Zvi Bodie, Robert
C. Merton

Ред.
број
1.

Автор

Прилог бр.3

Основи на финансии,
второ дополнето и
изменето издание

Finance (Preliminary
Edition)
Дополнителна литература
Наслов

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

Корпоративни
финансии

Економски
факултет,
Универзитет
„Гоце Делчев“
Штип
Prentice Hall

2013

Издавач

Година

McGraw-Hill
(Превод од
Влада на
Република
Македонија)

1997

2005

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот
Напредна ревизија
предмет
2. Код
4EK210119
3. Студиска програма
МБА – Менаџмент
4. Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Втор
циклус)
6. Академска година / семестар Прва / прв
7.
Број на ЕКТС кредити
6
8. Наставник
Проф. д-р Јанка Димитрова
9. Предуслови за запишување
на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметната дисциплина е замислена да им понуди на студентите основни сознанија за
концептуалните, теоретските и практичните аспекти на ревизијата во современото
турбулентно опкружување. По завршувањето на наставата, студентите треба да
1.

бидат во можност: да ги прошират научните хоризонти и да ги продлабочат
стекнатите знаења од областа на ревизијата за време на додипломските студии;
да се фокусираат на подетално запознавање на професионалната регулатива во
ревизорската професија (Меѓународните ревизорски стандарди на IFAC и
Кодексот на етика на професионални сметководители на IFAC) и нивното
имплементирање во домашната ревизорска практика; да ја развијат
способностите за професионално расудување со манифестирање на потребната
доза на професионален скептицизам, иманентни за ревизорите, при
донесувањето на деловните одлуки во современите ревизорски ангажмани; да се
стекнат со занења кои можат да им послужат како солидна основа во подготвка
на испитите за стекнување на професионални звања во доменот на ревизорската
професија (овластен ревизор, овластен интерен ревизор, државен ревизор и др.);

да се подготват и активно вклучат во национални и меѓународни истражувачки
проекти од областа на ревизијата.
11. Содржина на предметната програма:
Поим, улога и значење на ревизијата и ревизирската професија во современите
економии; Професионална регулатива во ревизорската професија – ревизорски
стандарди; Професионална етика во ревизорската професија; Ревизорската професија
во Република Македонија; Организација и надзор во ревизијата; Професионална
едукација на ревизорите во развиените економии и кај нас; Професионална одговорност
на ревизорите; Планирање на процесот на ревизија и видови на ревизорски тестови;
Фундаментални концепти на ревизијата: материјалност, ризикот во ревизијата и
доказите во ревизијата; Ревизорски тестови, аналитички постапки и работна
документација; Интерна контрола; Користење на методата на примерок во ревизијата;
Извештај на ревизорот, Примена на кодекс на етика на ревизорите и ревизорските
друштва и институции.
12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
13. Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
14. Распределба на расположивото време 30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
15. Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава
30 часа
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).

16. 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

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
21. Метод на следење на
квалитетот на наставата

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
Самоевалуација

20 бодови
10 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.
3.

Автор

Ред.
број
1.

22.2.

Прилог бр.3

8.
9.
10.

Година

ACCA

Auditing

ACCA

2010

Јанка
Димитрова
Божиновска,
Лазаревска
Зорица

Ревизија – теоретски и
практични аспекти
Ревизија

Универзитет
Гоце Делчев
Економски
факултет

2013

2.

Автор
Alvin A.
Arens, James
K. Loebbecke
Благоја
Ацески,
Бранко
Трајковски

2011

Наслов

Издавач

Година

Auditing

Prentice Hall,
New York

2000

Интерна и екстерна
ревизија

Економски
факултет Прилеп

2004

Меѓународни стандарди
за ревизија

3.

5.
6.

Издавач

Дополнителна литература

22.

1.
2.
3.
4.

Наслов

Предметна програма од прв циклус на студии

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

Портфолио менаџмент
4EK210619
МБА – Менаџмент
Економски факултет
Втор
Прва / прв

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

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Овој предмет треба да им помогне на студентите да го разберат процесот на инвестирање во
хартии од вредност. Тоа опфаќа анализа на приносот и ризикот на различни видови ХВ, како
и употребата на таквата анализа при професионалното управување со портфолија на ХВ, т.е.
за потребите на портфолио менаџментот. Во овој предмет, инвестирањето во ХВ е ставено во
пазарен контекст, т.е. во контекст на берзанските пазари на долгорочни ХВ, како и во
институционален контекст, во контекст на делувањето на институционалните инвеститори
во ХВ, пред сe инвестиционите фондови.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Содржина на предметната програма:
Тргување со хартии од вредност (берзи); Овластени учесници на пазарот со хартии од
вредност; Забранети дејствија во работењето со хартиите од вредност; Комисија за хартии од
вредност (статус, организација, надлежности); Македонска берза на долгорочни хартии од
вредност; Утврдување на вредноста на хартиите од вредност;Модели на утврдување принос
и ризик на индивидуалните хартии од вредност; Карактеристики на портфолио менаџментот;
Оптимизација на портфолиото; Меѓународна диверзификација; Ефикасност на пазарот на
капитал; Портфолио стратегии и глобалниот концепт на портфолио менаџментот.
Методи на учење: Метод на уснои метод на писмено изложување
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа

Распределба на расположивото
време
Форми на наставните
активности

Други форми на активности

15.1.

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

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.
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.

70 бодови

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

18.

20.

30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)

22. Литература

10 бодови
20 бодови

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

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

Наслов
Хартии од вредност
и портфолио
менаџмент
Инвестиции
Случаен од по Wall
Street
Хартии од вредност
и портфолио
менаџмент

Издавач
Три

Година
2005

Превод од Влада на
2010
РМ.
W.W.Norton&Company 1999
Интерни белешки

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

Brentani, Christine

Наслов

Издавач

Investment Analysis
and Portfolio
Management
Portfolio
Management in
Practice

South-Western Cengage
Learning

Година
2012

2004

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 Лидерство
Код
4EK205219
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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):
Намерата на овој предмет е да им помогне на студентите да го разберат однесувањето на
лидерите во денешните комплексни организации. Главните прашања што се опфатени во
наставната програма по овој предмет се: човекот како поединец, мотивацијата, групите и
однесувањето на групите, теориите за лидерство, авторитет, моќ, политика, култура и
промени во организацијата.
Содржина на предметната програма:
Вовед во лидерството; Карактеристики на современите лидери, Лидерството во глобален
контекст, Однесувањето на поединецот; Лидерот и организацијата; Групи во организацијата;
Мотивација; Моќ, Поединецот и организацијата; Стилови на лидерство; Природата на

12.
13.
14.
15.

16.

17.

организациското однесување и лидерството; Анализа на примери на лидерство.
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.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

30 часа

20 бодови
10 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

22.

22.1.

Ред.
број
1.

Автор
Љубомир
Дракулевски

Наслов
Лидерство-основа за
ефективен стратегиски
менаџмент

Издавач
Економски
факултет, Скопје

Година
1999

Дополнителна литература
22.2.

Ред.

Автор

Наслов

Издавач

Година

број

Прилог бр.3

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

1.

Kinicki, Angelo,
Robert Kreitner

2.

Roobbins, Stephen
P.

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

McGraw-Hill,
Irwin, Hightstown

2006

MATE, Zagreb

1995

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот
Стратегиски маркетинг
предмет
Код
4EK200719
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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
6
Наставник
Проф. д-р Тамара Јованов Апасиева
Предуслови за запишување
/
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е да им помогне на студентите во разбирањето на
значењето, суштината и функционирањето на стратегискиот маркетинг. Оваа материја e од
особена важност за секој стопански субјект, бидејќи ги претставува начините на
формирањето и практичното аплицирање на маркетинг стратегиите.
Студентите детално обработуваат и учат материја поврзана со:
прашања за разбирањето на видовите стратегии на маркетинг;
местото и значењето на стратегискиот маркетинг;
анализа на пазарните можности за практично аплицирање на одредена маркетинг стратегија
(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

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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
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.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

21.
22.

22.1.

70 бодови

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

18.

20.

30 часа

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
Самоевалуација

Задолжителна литература

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

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

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

2004

4.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот
Меѓународен бизнис
предмет
Код
4EK208819
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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 Емилија Митева-Кацарски
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.

16.

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
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

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

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

20.
21.

50 часа

20 бодови
10 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.

22.

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

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Charles W. L.
Hill

22.2.

2.

3.

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

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

16.

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Глобализација
4EK210019
Код
Студиска програма
МБА – 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
Доц. д-р Влатко Пачешкоски
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта е стекнување на продлабочено разбирање на егзистирањето и функционирањето на
процесот на глобализација во светската економија.
Предметот Глобализација 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 во светската економија.
Содржина на предметната програма: Поим и дефинирање на глобализацијата; Теоретски
концепции за процесот на глобализација; Домени на глобализацијата; Фактори (двигатели) на
процесот на глобализација; Економската димензија на процесот на глобализација;
Институционалистички пристап кон процесот на глобализација; Глобализацијата и
меѓународниот монетарен и трговски систем; Предности и недостатоци на процесот на
глобализација;Ефектите од глобализацијата врз развиените и помалку развиените земји;
Глобализацијата како нов светски поредок; 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.
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
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
активности
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

17.

17.3.

19.
20.
21.

Самостојни задачи

50 часа

16.3.

Домашно учење – задачи

50 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

18.

16.2.

70 бодови

Индивидуална работа/
писмена и усна)
Активност и учество

Kритериуми
за
(бодови/ оценка)

проект

(

презентација:

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

Автор

Наслов

Издавач

Година

22.1.
1.
22.

Gregory Paul,
Stuart Robert,

2.

Comparative economic
systems

Baker Dean,
Epstein Gerald and
Pollin Robert
Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број
1.

Globalization and
Progressive Economic
Policy

Автор

Наслов

Houghton Mifflin 2009
Company,
New
York,
1999
Cambridge
University Press

Издавач

Година

2.

Прилог бр.3
1.
2.

Наслов на наставниот
предмет
Код

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Методологија и организација на научно истражувачка работа
4EK209819

Студиска програма
МБА Менаџмент
Организатор на студиската Економски факултет
програма (единица,
односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Втор циклус
циклус)
6. Академска година /
Прва / прв
7.
Број на ЕКТС кредити
6
семестар
8. Наставник
Проф. д-р Снежана Јованова-Митковска
9. Предуслови за запишување Согласно правилник за студирање
на предметот
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
3.
4.

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.
13. Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
14. Распределба на расположивото време
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
15. Форми на
15.1.
Предавања- теоретска
наставните
настава
активности
(15 недели х 2 часa = 30 часа).
15.2.

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

30 часа

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

30/50 бодови

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

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

50 (25+25) бодови

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
1.
Mejovšek, M.
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

Наслов

Издавач

Ekonomski fakultet,
Mostar.

Година

2005

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
Автор
број
1.
Matijevic, M., Muzic,

Istrazivati

i Zagreb: HPKZ

Година

V., Jokic, M.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

2.

Мојаноски, Ц.

3.

Савичевић, М.

4.

Pečujlić, M., 1989

5.

Ristić, Ž.

objavljivati:elementi
metodoloske
pismenosti
u
pedagogiji
Методологија
на
безбедносните
науки, книга I, II
Методологија
истраживања
у
васпитању
и
образовању
Metodologija
društvenih nauka,

Факултет
за 2015
безбедност, Скопје
Учитељски факултет,
Врање

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 Стратегиски менаџмент
Код
4EK200617
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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 / втор
7.
Број на ЕКТС кредити
8
Наставник
Проф. д-р Трајко Мицески, 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
8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа

14.
15.

16.

Распределба на расположивото време
45+45+30+60+60=240 часа (3+3+2)
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска настава.
активности
15 недели х 3 часа = 45 часа
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.

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

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

21.

30 часа
60 часа
60 часа
70 бодови

18.

20.

45 часа

Домашно учење - задачи

16.3.
17.

45 часа

20 бодови
10 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.
2.
22.

Автор

Наслов

Шуклев, Бобек;
Дракулевски,
Љубомир
Веселинова, Елена

Стратегиски менаџмент,
универзитетски учебник

Економски
факултет-Скопје

2001

Стратегиски бренд
менаџмент, скрипта
Стратегиски менаџмент

Економски
факултет-Штип
Превод од Влада
на РМ.

2015

3.

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

22.2.

Ред.
број
1.
2.

Автор

Наслов

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

Strategic Management, An
Integrated Approach
Conteporary Strategic
Analysis

Издавач

Издавач
Houghton Mifflin
Company, Boston
Blackwell
Publishing,

Година

2012

Година
2004
2005

Malden, MA

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Инвестиционен менаџмент
Код
4EK205819
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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 / 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).

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.
17.

17.3.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

21.

50 часа

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2.

20.

Домашно учење – задачи

20 бодови
10 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.

22.2.

Прилог бр.3

1.

Автор

Наслов

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

Автор
Shapiro, Alan

2.

Клусев, Никола

Издавач

Инвестиционен
менаџмент
Инвестиции – збирка
задачи

Економски
факултет, Скопје
Економски
факултет, Штип

2005

Инвестиции

Превод од Влада
на РМ.

2010

Наслов
Capital Budgeting and
Investment Analysis
Инвестиции

Издавач

Финансиски менаџмент

2014

Година

Prentice Hall

2005

Матица
македонска,
избрани дела,
Скопје

2001

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет

Година

2.

Код

4EK211219

3.

Студиска програма

Финансии

4.

Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)

Економски факултет

5.

Степен (прв, втор, трет
циклус)

Втор циклус на студии

6.

Академска година / семестар

прва / втор

8.

Наставник

Проф. д-р Илија Груевски

9.

Предуслови за запишување на
предметот

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип

7.

Број на ЕКТС кредити

6

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 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: метод на усно и метод на писмено изложување

13.
14.
15.

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

16.

17.

18.

19.
20.

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

Начин на оценување
17.1.

Тестови

70 бодови

17.2.

Индивидуална работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)

20 бодови

17.3.

Активност и учество

10 бодови

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

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

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)

Македонски, англиски

21.

Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

1.

Д-р Ристо Фотов

2.

Leko, V., ur

Финансиски менаџмент,
второ изменето и
дополнето електронско
издание
Novac, bankarstvo i
financijska tržišta

22.1.

Издавач

Година

Универзитет
„Гоце Делчев“
Штип

2015

Adverta, Zagreb

2005

3.
22.

4.

Дополнителна литература
Ред.
број
22.2.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Спасов С., Арсов
С.

Финансиски менаџмент

Економски
факултет, УКИМ

2004

2.

Madura, J

Finacial Markets and
Institutions

West Pub., N.Y

2004

3.

Foley, B. J

Tržište kapitala

MATE, Zagreb

1998

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

Банкарски менаџмент
4EK206819
МБА Менаџмент
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Втор циклус на студии
Прва / втор
7.
Број на ЕКТС кредити
Проф. Д-р Љупчо Давчев

6

9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Преку изучувањето на овој предмет, студентите ќе се здобијат со напредни знаења за
оначинот на кој се менаџираат банкарските институции, да се запознаат со техниките на
управувањето со средствата и обврските; да се здобијат со способности да ги анализираат
перформансите на банката, посебно односот меѓу профитабилноста и профилот на
ризичноста; да се запознаат со принципите на меѓународната регулатива во однос на
адекватноста на капиталот, како и улогата на финасиските деривати во намалување на
финасиските ризици.
Содржина на предметната програма:
Финансиски индикатори , Напредно менаџирање со кредитна анализа и кредитна политика ,
Стратегии за управување со ликвидноста , Депизитни извори на средства, Недепозитни
извори на средства, Капиталот и банкарските ризици, Управување со средствата и обврските,
Главни трендови во меѓународното банкарство, Вонбилансни активности и банкарски
услуги.
Методи на учење:
Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа
Распределба на расположивото време
30+30+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).

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.

70 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
Македонски, англиски

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

наставата
21.

Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература

Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

22.1.

2.
3.

22.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Institute of Banking
and Finance

Advanced Bank
Management

Institute of
Banking and
Finance

2011

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

Управување со банките

Економски
факултет-Скопје
Арс Ламина

2008

Банкарски менаџмент
(превод од Влада на РМ)

2015

4.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.
2.
3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Автор
Rose, Peter
Доц. Д-р Љупчо
Давчев
Проф-д-р
Милутин Ќировиќ

Наслов
Commercial bank
management, Fourth
edition,
Инвестициско
банкарство
Банкарство

Издавач
Irwin/McGrawHill, New York,

Година
1999

2014
2001

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот
Менаџмент со финансиски ризици
предмет
Код
4ЕК209719
Студиска програма
МБА Менаџмент
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор циклус
циклус)
Академска година / семестар Прва / втор
7.
Број на ЕКТС кредити
Наставник
Проф. д-р Стеван Габер
Предуслови за запишување
/
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

6

Научната дисциплина менаџмент на ризик е едена од најмладите науки во областа на
менаџментот и последниот дострел на најсовремените и најпропулзивни научни достигнувања
во последниве две децении. Предметот има за цел да ги подготви студентите за предизвикот
кој го носи новата професија менаџер на ризик која се развива и која нуди извонредна
креативност и виртуозност во менаџирањето на опасностите кои и се закануваат на
компанијата. Добрата теоретска подготовка треба да придонесе за квалитетно развивање низ
кариерата. Предметот менаџмент на ризик е дизајниран да ги опфати начините на кои се врши
квантификација и управување со различните извори на ризик во деловното работење на
компаниите. Ова особено се однесува на компаниите од доменот на финансискиот сектор како
што се банките, а исто така и на нефинансиските компании. Со тоа предметот го опфаќа
широкиот пристап за управување со ризиците во претпријатието, односно “интегрираното
управување со ризиците” – новиот менаџерски пристап во менаџментот со ризиците. Помеѓу
насловите кои се покриени со материјата посебна тежина им се дава на пазарниот, кредитниот
и оперативниот ризик.
11. Содржина на предметната програма:
Концептот на ризикот, Толеранција на ризик и премија за ризик, Диверзификација на
ризици, Менаџмент на ризик, Стандарди на управување на ризик, Корпоративно управува
и управувањето на ризикот, Организација на функција за менаџмент на ризици во
претпријатието, Менаџмент на деловното портфолио, Управување на пазарниот ризик,
Управување на оперативниот ризик, Управување на ризикот кај нефинансиките компании.
12.

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

13.
14.
15.

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

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

20 бодови
10 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.

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

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски
наставата
Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

2.

3.

Автор
Наумоски,
Александар
Џон К. Хул

Емет Џ. Воган

Наслов

Издавач

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

Економски
факултет, Скопје
Превод од
Влада на РМ

Наслов

Издавач

Превод на
Влада

Година
2015
2011

2014

22.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

2.

Автор
Емет Воган,
Тереза Воган

Основи на ризик и
осигурување

Дарел Дафи;
Кенет
Џ.Синглтон;

Кредитен ризик,

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

Година
2009

2011

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

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

Корпоративни финансии
4EK203419
МБА Менаџмент
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Втор циклус на студии
Прва / втор
7.
Број на ЕКТС кредити
Проф. д-р Марија Гогова Самоников

6

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

Предуслови за запишување на
/
предметот
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, МодилјаниМилер теореми на структурата на капиталот, Капитално буџетирање и даноци, Регулација,
Управување и етика.
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).

Други форми на
активности

16.

17.

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
20 бодови
10 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

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.
При
лог
бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

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
Предуслови за запишување на
предметот

Меѓународни финансии
4EK203717
МБА Менаџмент
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Втор
Прва / втор

Број на ЕКТС
6
кредити
Проф. д-р Весна Георгиева Свртинов
/
7.

10.

Цели на предметната програма (компетенции):
Примарната цел на курсот е да обезбеди еден целесобразен поглед на реалниот свет од
аспект на меѓународните финансии. Имено, преку дескрипција и опис на актуелните
економски услови и минатите трендови, студентите ќе се запознаат со најкритичните
меѓународни макроекономски индикатори. Со вака утврдената реална скица за светот
на меѓународните финансии, учесниците во курсот ќе бидат во состојба да ги разберат
разработените теории и модели на едно повисоко и напредно ниво, но и подобро да ја
сфатат суштината и значењето на макроекономските варијабли. Содржината на
меѓународните финансии ги опфаќа и најважните меѓународни финансиски институции,
од нивните корени и историскиот развој, преку економските политики кои тие ги
креираат, па се до контроверзите кои ги обвиваат. Специфично за конкретниот курс е
употребата на позитивна економија со цел да се даде одговор на прашањата кои ги
поставува нормативната економија. Како пример е адресирана со години присутната
дилема за изборот помеѓу фиксниот или флексибилниот девизен курс, а со која сеуште
активно се соочуваат земјите низ светот.

11.

Содржина на предметната програма:
-Вовед во меѓународните финансии: историја, трендови и меѓународни институции
(Меѓународниот Монетарен Фонд – ММФ и Светската банка – СБ);
-Национален доход и биланс на плаќања;
-Дисбаланси на трговската сметка: вистината за трговскиот дефицит и суфицит;
-Девизни пазари (Foreign Exchange Markets – FOREX) и стапки на принос;
-Паритет на каматна стапка (Interest Rate Parity – IRP);
-Паритет на куповна моќ (Purchasing Power Parity – PPP);
-Определување на каматната стапка;
-Определување на националниот доход;
-Ефекти од владината политика на флуктуирачки девизен курс;
-Политика на фиксен девизен курс;
-Ефекти од владината политика на фиксен девизен курс;
-Фиксен versus флуктуирачки девизен курс

12.
13.
14.
15.

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 активности 15.1. Предавања- теоретска
30 часа
настава
(15 недели х 2 часa = 30
часа).

16.

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.
17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
17.3.

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

Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19.

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

21.
22

20 бодови
10 бодови

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

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

Македонски, англиски

Метод на следење на квалитетот на
Самоевалуација
наставата
Литература
22.1 Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Steve Suranovic
International finance:
theory and policy
2.
Madura. J.
International financial
management,
12th edition
3.
Џарлс В.Л. Хил
Меѓународен бизнис
(Превод од Влада на
РМ)
22.2

50 часа

70 бодови

18.

20.

Домашно учење – задачи

Издавач
The Saylor
Foundation
ThomsonSouth
Western
The McGraw-Hill
Companies Inc.

Prentice Hall,

(Превод од Влада на
РМ)

Издавач МК:
ГЕНЕКС
Addison Wesley,
Boston
Економски
Факултет
Штип

Krugman, P.
Maurice, O.

International
Economics

3.

Ристо Фотов

Меѓународни
финансии

2010
2015

2010

Издавач МК:
Магор, 2010

Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Џон Д. Даниелс
Меѓународен бизнис

2.

Година

Издавач

Година
2011

2003

2010

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
Финансиско известување
предмет
Код
4EK210519
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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 / втор
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Оливера Ѓоргиева-Трајковска
Предуслови за запишување
/
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
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.
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
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).

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.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

20 бодови
10 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.

22.1.

2. J

Автор
Хорнгрен,
Сандем, Елиот,
Филбрик

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

Наслов
Вовед во финансиско
сметководство-Проект
превод на Влада на
РМ
Fundamentals of
Advanced Accounting

Издавач

Година

Prentice Hall

2006

McGrawHill/Irwin

2013

South Carolina
Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Albrecht Stice

22.2.
2.

Richard Lewis,
David Pendrill

Financial Accouniting concepts&applications
Advanced Financial
Accounting

Издавач
South-Western,
Cengage
Learning,
Prentice Hall

Година
2011

2004

3.
Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот
Менаџерско сметководство
предмет
Код
4EK210319
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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 / втор
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Благица Колева
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

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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
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.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

30 часа

20 бодови
10 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
22.

22.1.

Ред.
број
1.

2.

Автор
Марковски
Слободан и
Блажо Недев
Ангелова. Б.,

Наслов

Издавач

Управувачко
сметководство

Економски
факултет,
Скопје,

2003

Економски

2000

"Budgeting - систем на

Година

финансиско
сметководствено
планирање на тршоците
и
финансискиот
резултат"

институт,
Скопје

Дополнителна литература
Ред.
Број
1.

22.2.

2.

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Автор

Наслов

Hansen &
Mowen,

Cost Management
Accounting and
Control"

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

Managerial Accounting

Managament Accounting

Издавач

Година

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

2004

Houghton
Mifflin
Company

2005

2005

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Организациско однесување
Код
4EK201019
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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 / втор
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Трајко Мицески
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на овој предмет е да им помогне на студентите да го разберат однесувањето на
луѓето во денешните комплексни организации. Главните прашања што се опфатени во
наставната програма по овој предмет се: човекот како поединец, мотивацијата, групите и
однесувањето на групите, теориите за лидерство, авторитет, моќ, политика, култура и
промени во организацијата.
Содржина на предметната програма:
Вовед во организациското однесување; Организациско однесување во глобален контекст,
Однесувањето на поединецот; Организациското однесување и организацијата; Групи во
организацијата; Мотивација; Лидерство, Моќ, Поединецот и организацијата; Лидерство;
Природата на организациското однесување.

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.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

30 часа

20 бодови
10 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

22.1.

Ред.
број
1.

22.

Автор
Љубомир
Дракулевски

Наслов
Лидерство-основа за
ефективен стратегиски
менаџмент

Издавач
Економски
факултет, Скопје

Година
1999

Дополнителна литература
22.2.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

1.

Kinicki, Angelo,
Robert Kreitner

2.

Roobbins, Stephen
P.

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

McGraw-Hill,
Irwin, Hightstown

2006

MATE, Zagreb

1995

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Менаџмент на промени
Код
4EK205119
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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 / втор
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
детерминантите кои ја предизвикуваат промената, ќе добијат сознанија за средината во која
се случуваат промените, за тоа како индивидуите ги реализираат промените кои можат да
бидат во повеќе типови и со методологијата на организациските промени.
Содржина на предметната програма:
А) Содржина на предавањата: 1. Управување на промените; 2. Детерминанти на промените –
средината како императив и предизвик на промените; 3. Индивидуата како реализатор на
промената; 4. Објективна појдовност на организациските промени 5. Субјективно
доживување и однесување во промената; 6. Процес на организациската промена; 7.
Типологија на промените; 8. Ситуациско – процесен модел на организациските промени; 9.
Методологија на организациските промени; 10. Визионирање на промените 11. Трансфер на
учењето и промените; 12. Стратегии на развоен трансфер;
Б) Содржина на вежбите: 1. Менаџирање со промената и иновациите; 2. Разгледување на
примери од турбулентните времиња и променливото работно место; 3.
Менување на ,,нештата,, нови производи и технологии; 4. Само – тестирање за нови
менаџери; 5. Промените на луѓето и културата; 6. Практикување на иновативни решенија; 7.
Донесување на одлука за промени – практични примери; 8. Практични примери за
имплементирање на промената; 9. Позитивни практики за оценување на промената; 10.
Практични примери за овозможување на промената да се задржи; 11. Практики за
надминување на отпорот кон промената; 12. Искуствени вежби за креативност
Методи на учење: 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.

70 бодови

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.
21.

20 бодови
10 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.
2.
22.

Автор

Наслов

Цветко Смилевски Предизвикот и
мајсторството на
организациските
промени
Ричард Л. Дафт
Менаџмент, осмо
издание

Издавач

Година

Детра Центар,
Скопје

2000
год.

Генекс, Кочани

2011
год.

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.
2.

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

Наслов
Современ менаџмент
Management of
Organizational behavior

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

Година
2008
1972

Прилог бр.3

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот
Истражување на пазар
предмет
Код
4EK205619
Студиска програма
МБА – Менаџмент
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор
циклус)
Академска година / семестар Прва / втор
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Тамара Јованов Апасиева
Предуслови за запишување
/
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Потребата од истражување на пазарот произлегува од потребата за истражување на
факторите кои имаат влијание врз спроведувањето на маркетинг активностите и воопшто,
деловните процеси во претријатијата. Од друга страна со маркетинг истражувањето се
оценуваат преземените одлуки со цел да се подобрат понатамошните процеси и служби и
органи во организациската структура во една компанија.
Студентите ги учат теоретските концепции, но и нивната примена во пракса преку
стекнување на знаења за:
Моделот и процесот на истражување на пазарот;
методите и техниките на истражување соодветни за даден истражувачки проблем;
избор на примерок;
организација на истражувањето на пазарот;
извори на податоци;
начин на прибирање на примарни и секундарни податоци за пазарот, потрошувачите,
конкурентите;
интернет истражување.
На овој начин се овозможува вклучување во глобалните текови и бизнис процеси, како на
стопанските субјекти, така и на останатите органзации и институции на пазарот, во насока на
добивање на значајни информации за создавање на конкурентска предност.
Содржина на предметната програма:
Поим и дефиниција за маркетинг истражување.
Информации наспроти податоци.
Карактеристики на маркетинг информационен систем (МИС).
Методи, форми и извори на прибирање на податоци.
Квантитативни и квалитативни методи и техники на истражување.
Типови на маректинг истражување.
Маркетинг разузнавање.
Истражување на потреби, понуда и побарувачка.
Истражување на продажба, конкуренцијата, цени.
Истражување на дистрибуција и промоција.
Маркетинг истражување преку интернет.
Применето маркетинг истражување.

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
активности
настава
(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.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

21.

70 бодови

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

18.

20.

30 часа

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

20 бодови
10 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.

22.1.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Секуловска Нада

Маркетинг
истражување

Универзитетски
учебник,
Економски
факултет, УКИМ,
Скопје

2004

2.

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

Marketing Research:
AND Principles of
Marketing

Financial Times/
Prentice Hall
(Превод од
Владата на РМ)

2006

3.
Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Година

Јованов Марјанова
Тамара

Маркетинг:
Истражување ,
стратегија и
планирање

2014

2.

Naresh K.
Malhotra

Marketing Research:
An Applied
Orientation

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

22.2.

2009

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од втор циклус на студии

Наслов на наставниот предмет Претприемништво
Код
4EK201219
Студиска програма
МБА – Менаџмент
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
Втора / трет
7.
Број на ЕКТС кредити
6
Наставник
Проф. д-р Ристе Темјановски
Предуслови за запишување на /
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на курсот е да даде можности за разбирање и совладување на теоретските и
практичните познавања од областа на претприемништвото. Да ги оспособи студентите за
спознавање, разликување и критичка анализа на следните прашања: Што претставува
претприемништвото и каква е неговата улога во стопанството? Како и кога настанува? На
што се темели неговото значење и суштината? Кои се елементите на неговата виталност,
како еден раширен феномен? Какви се тенденциите на неговиот развој?
Со навлегувањето во оваа проблематика, на студентите ќе се стекнат со знаења вештини
потребни за ефективно организирање, развивање , креирање и менаџирање на сопствен
бизнис и да научат како успешно да управуваат со сопствената компанија.Овој концепт
подразбира менаџирање, финансирање, маркетинг концепција како и запознавање со

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

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: 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).

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

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

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

20.

70 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
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.

Автор

Издавач

Претприемништво,
Интерна скрипта,

УГД, Економки
фаултет – Штип,

2011, еформа

Темјановски Р.

Претприемнички
маркетинг менаџмент

Скопје, ЕУ

2009

Дополнителна литература

22.

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Glencoe

Business Plan Project
Workbook. (First Edition).

Аlencoe/McGrawHill: Woodland
Hills,CA.

2006

Applied Education
Systems.

Introduction to Business.
(Version A).

Applied
Educational
Systems:Lititz, PA.

2008

22.2.
2.

При
лог
бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Година

Фотов Р.

22.1.
2.

Наслов

Година

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

Е-Бизнис
4ЕК204419
МБА – Менаџмент,
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
Втор
Прва/втор

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Златко Бежовски
/
7.

6

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

Примарната цел на курсот е детално да ги запознае студентите со концептите и
можностите во современиот електронски бизнис како и да ги оспособи да
имплементираат соодветни е-бизнис решенија во постоечките компании но и да
ги обучи и поттикне да започнат нови бизнис потфати во дигиталниот свет.

Предметната програма е дизајнирана да ги запознае студентите со глобалните
принципи во е-бизнисот преку теоретски концепти но и преку практични
примери а воедно да им ги пренесе и искуствата и можностите на оваа дејност и
во нашата држава при што интернетот ги отвора вратите и за меѓународен
настап на македонските претприемачи и компании. Преку проектна задача
предвидено е студентите и практично да се стекнат со одредени вештини во
започнувањето и водењето на онлајн бизнис во домашни и меѓународни рамки.
11.

Содржина на предметната програма:
Вовед во електронскиот бизнис
Дигитална економија и дигитално општество
Дефинирање на Електронскиот бизнис
Е-бизнис концепти и модели
Форми на онлајн приходи
Изградба на Е-бизнис
Финансирање на електронски бизнис
Елементи на Електронскиот Бизнис
Организациски Е-бизнис Системи
Веб Сајт - концептуализација, изработка и одржување
Веб содржини – креирање и управување
Систем за управување со содржините
Дигитален Маркетинг
Оптимизација на веб сајтот за пребарувачите
Маркетинг на привлекување (Inbound Marketing)
Прифаќање и имплементација на Е-бизнисот во Македонија

12.
13.
14.
15.

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

16.

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

17.

18.

19.
20.
21.
22

Начин на оценување
17.1.
Тестови
70 бодови
17.2.
Семинарска работа/ проект ( презентација:
10 бодови
писмена и усна)
17.3.
Активност и учество
20 бодови
Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
5 (пет) (F)
оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски,
Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
Литература
22.1 Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Лаудон, К.К.
Електронска
Арс Ламина
2010
Травер, К. Г.
Трговија- бизнис,
Скопје
технологија,
општество
2.
Лаудон К.К.,
Менаџмент
Арс Ламина
2010
Лаудон Џ.П Информациски
Скопје
Системи:
Управување со
дигитална
компанија,
3.
22.2 Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Kenneth C.
Management
Pearson
2014
Laudon
Information Systems
Education
and Jane P.
MANAGING THE
Limited
Laudon
DIGITAL FIRM 13th
EDITION
2.
Turban, Efraim, Electronic commerce
Springer
2017
et al.
2018: a managerial
and social
networks
perspective
3.

Прилог бр.3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет Мерџери и аквизиции
2.
Код
4EK205417
3.
Студиска програма
МБА – Менаџмент
4.
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Втор
циклус)
6.
Академска година / семестар
Прва/прв
7.
Број на ЕКТС
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Љупчо Давчев
9.
Предуслови за запишување на /
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):

6

Целта на курсот е запознавање суштината на мерџерите и аквизициите, како
феноменологија се поприсутна во современиот финансиски свет. Разбирањето на
природата на мерџерите и аквизициите претставува дисциплина од големо значење
за модерниот бизнис. Доволно е да се проследат дневните информации или било кои
економски гласила за да се сфати дека овие процеси навистина стануваат големи
зделки кои инволвираат астрономски суми на пари. Некои сектори, како што се
финансискиот, фармакологијата, секторот за информациона технологија,
телекомуникациите и хемиската индустрија, во периодот по 1994 година доживеаја
брзи и длабики трансформации во позитивна смисла на зборот, токму како резултат
на појавата на мерџерите и аквизициите од голем обем. Оттогаш па наваму, овие
механизми за корпоративно реструктурирање, добија на се поголема популарност
поради можноста за унапредување на конкуренцијата, заобиколување на трговските
бариери, слободниот тек на капиталот и глобализацијата на бизнисот.
11.

Содржина на предметот:
-Вовед;
-Кратка историја;
-Концепт и дефиниција на: аквизициите, мерџерите (спојувањата), амалгамациите,
консолидациите, комбинациите и превземањата;
-Процес и животен циклус на мерџерите и аквизициите;
-Нивното значење: барање, мотиви и бенефити на мерџерите и аквизициите;
-Присутните лимити;
-Стратегија и тактика на извршување;
-Развивање на стратегија на преземање;
-Развивање на стартегија на одбрана од непријателско преземање;
-Акциски план за преземање: бизнис план, договарање, интегрирање и финансиски

12.
13.
14.
15.

трансакции;
-Преглед на методите за вреднување на мерџерите и аквизициите: релативни и
директни методи;
-Пазарен пристап на вреднување: метод на дисконтирани парични текови;
-Причини за неуспех на мерџерите и аквизициите.
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
30+30+20+50+50 = 180 часа (2+2+2)
расположивото 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.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

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. Семинарска работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Kритериуми за
до 50 бода
оценување (бодови/
од 51 до 60 бода
оценка)
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
Услов за потпис и
полагање на завршен
испит
Јазик на кој се изведува
Македонски, англиски
наставата
Метод на следење на
Самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1 Задолжителна литература

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

Ред.
број
1.

2.

Donald
DePamphilis

Alexander
Roberts,
William
Wallace,
Peter Moles
Сашо Арсов

Наслов
Mergers and
Acquisitions
Basics - All You Need
To Know
Mergers and
Acquisitions

Финансиски
менаџмент
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Susan
Methods of valuation of
Chaplinsky,
mergers and
Michael J.
acquisitions
Schill
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