
Прилог бр.3  Предметна програма од втор циклус на студии  

  

1.  Наслов на наставниот 

предмет  

Европски монетарен систем и монетарна 

унија  

2.  Код  4EK202212  

3.  Студиска програма  Економија на Европската унија  

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)  

Економски факултет  

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип  

5.  Степен (прв, втор, трет 

циклус)  

Втор  

6.  Академска година / семестар  Петта/I  7.  Број на ЕКТС 

кредити  

4  

8.  Наставник  Проф.д-р Ристо Фотов / Доц.д-р Крсте 

Шајноски  

9.  Предуслови за запишување 

на предметот  

  

10.  Цели на предметната програма (компетенции):   

Целта што сака да се постигне преку овој предмет е студентите да се 

запознаат со функционирањето на Европскиот монетарен систем, односно 

Европската монетарна унија. Посебен нагласок е даден на Европската 

централна банка преку која се реализира единствената монетарна политика. 

Исто така, се презентирани и придобивките што ги имаат земјите членки на 

ЕМУ со воведувањето на еврото. Во вториот дел се обработува влијанието 

на еврото врз Република Македонија чија валута е врзана за еврото. На 

крајот се прават споредби меѓу ЕМУ и САД, односно меѓу еврото и доларот.   

  

11.  Содржина на предметната програма:   

Основни карактеристики на Европскиот монетарен систем, Европската 

монетарна унија, Европскиот систем на централни банки, Монетарната 

политика на Европската централна банка, механизмот на девизните курсеви 

на Европскиот монетарен систем, Базелските стандарди и Европските 

директиви во банкарското работење во земјите членки на Европската унија 

и Европската монетарна унија, компаративна анализа на приспособеноста 

на монетарните и банкарските институции во Република Македонија кон 

стандардите на ЕУ и Европската монетарна унија.  

  

  

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

13.  Вкупен расположив фонд на време  120  

14.  Распределба на расположивото 

време  

2+1+1  

15.  Форми на наставните 

активности  

15.1.  Предавања- теоретска 

настава  

2 часа  

  15.2.  Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа  

  

16.  16.1.  Учење за предавања  1 час  



Други форми на 

активности  

16.2.  Подготовка за вежби    

16.3.  Консултации  1 час  

17.  Начин на оценување  

17.1.  Тестови  70 бодови  

17.2.  Семинарска работа/ проект ( презентација:  

писмена и усна)  

10 бодови  

17.3.  Активност и учество  20 бодови  

18.  Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка)  

до 50 бода  5 (пет) (F)  

од 51 до 60 бода  6 (шест) (E)  

од 61 до 70 бода  7 (седум) (D)  

од 71 до 80 бода  8 (осум) (C)  

од 81 до 90 бода  9 (девет) (B)  

од 91 до 100 бода  10 (десет) (A)  

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит  

Постигнат успех од 60% од трите 

колоквиуми или писмениот испит  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата  

Македонски, англиски  

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата  

Самоевалуација  

22.  

       

Литература    

22.1.  

Задолжителна литература    

Ред. 

број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  European  

Central Bank  

The Monetary  

Policy of the  

ECB  

Frankfurt  2004  

2.  Трпески, Љубе  Пари и 

банкарство,  

Economy 
Press  

Скопје  

2003  

3.          

22.2.  

Дополнителна литература    

Ред. 

број  

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1.  Кандикјан, 

Владимир  

Економските 

односи на 

Македонија со 

Европската 

унија  

Скопје  1995  

2.          

3.          

 


