
1.   Наслов на наставниот предмет   МЕНАЏМЕНТ НА ИНФОМАЦИОНИ СИСТЕМИ   

2.   Код   4EK200812   

3.   Студиска програма   МБА-МЕНАЏМЕНТ 3+2 и 4+1 

4.   Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел)   

Економски факултет   

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип   

5.   Степен (прв, втор, трет циклус)   Втор циклус   

6.   Академска година / семестар   Четврта/Прв   7.   Број на ЕКТС 

кредити   
4   

8.   Наставник   Проф.д-р Ристе Темјановски   

9.   Предуслови за запишување на 

предметот   
   

10.   
  

Цели на предметната програма (компетенции):    
Намерата на наставата по предметот е да ги оспособи студентите да ја разберат 

информационата димензија на организацијата, односно како идни менаџери, на   
ефективен начин да го стекнуваат, чуваат, разменуваат и дистрибуираат своето и 

знаењето на другите во организацијата. Во рамките на тоа, студентите ќе ги 

спознаат и разберат основите на системскиот пристап, системската анализа, 

теоријата на информациите и теоријата на информационите системи. Исто така ќе 

ја сфатат организацијата на знаењето во современите претпријатија, како и 

неговото комуницирање и употреба за ефикасен менаџмент. На крајот, преку 

сознанијата за организацијата и изградбата на информационите системи, идните 

менаџери ќе бидат способни за тимска работа во функционирањето, употребата и 

усовршувањето на современите информациони системи базирани на широка 

примена на информационата технологија.   

11.   Содржина на предметната програма:    

Информациска револуција (Нематеријалните ресурси–основа на информациското 

општество), Системско дизајнирање (Системско мислење и системски пристап),  

Системска анализа, Иформација  (Концепти за дефинирање на информацијата,  

Семантикчки правила, пренос на информациите, Квалитет на информацијата), 

Информациони системи (Човекот како информационен систем, Информационите 

системи во организацијата), Информациони системи и организацијата, Организација 

на процесот на комуницирање на информацијата, Менаџмент и информациони 

системи (Ентропија, Информација, Менаџмент, Информациони системи и нивоа на 

менаџмент, Информациската димензија во процесот на менаџмент, Оптимален 

менаџмент,), Економика на информационите системи, Елементи на стратегијата за 

изградба и развој на информационите системи, Дизајнирање на нови информацони 

системи.  

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

13.   Вкупен расположив фонд на време   120 часови   

14.   Распределба  на  расположивото  

време   

2+1+1   

15.   Форми на наставните 

активности   
15.1.   Предавања- теоретска 

настава   
 2 часа  



 


