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ПРЕГЛЕД НА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА НА СТУДИСКА
ПРОГРАМА ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА НА ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

Задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од
третиот циклус на студии
1.
Карта на високообразовната установа
(Анекс 1).
Општи дескриптори на квалификации за секој
циклус на студии согласно со Уредбата за Има
1а.
националната
рамка на
високо-образовните стр. 5
квалификации
Специфични дескриптори на квалификацијата со
кои се одредуваат резултатите од учењето за
Има
1б. поединечна студиска програма согласно со
стр. 6
Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации
Одлука за усвојување на студиската програма од Бр. 1702-46/14
2.
Наставно- научниот совет на единицата, односно од 13.02.2014
Советот на научната установа
Анекс 2а
Одлука за усвојување на студиската програма од
Анекс 2б
3.
Ректорската управа или Универзитетскиот сенат,
Дадено во прилог
односно Советот на научната установа
Научно-истражувачко подрачје, поле и област, каде Согласно Фраскатиевата
класификација доставени
припаѓа студиската програма
се следните информации
за:
1. Научно- истражувачко
подрачје: општествени
науки (5)
2. Научно- истражувачко
поле:
Економски науки (5.03)
3. Научно- истражувачка
област: 50300-50329
4. Научно- истражувачко
поле:
Организациони науки и
управување (5.06)

4.

Степен на образование (трет циклус)
5.
Цел и оправданост за воведување на студиската
програма
6.

7.

8.
9.

Години и семестри на траење на студиската
програма
ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот
Начин на финансирање, а за приватните
високообразовни и научни установи и доказ за

Трет циклус на студии
(стр. 12 од
Елаборатот)
Дадено е
образложение за
целта и оправданоста
за воведување на
студиската програма
(стр. 12 од
Елаборатот)
3 години, односно 6
семестри
(стр. 13 од
Елаборатот)
180 ЕКТС кредити.
(стр. 14 од Елаборатот)
(стр. 14 од
Елаборатот)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
19.

20.

21.

обезбедена квалитетна финансиска гаранција за
студиската програма
Услови за запишување
Дефинирани се услови
за запишување на
студентите
(стр. 14 од Елаборатот)
Структура на студиската програма согласно
правилникот за организирање на докторски студии
на единицата, број на предвидени предмети и
(стр. 15)
стекнати кредити, како и број на кредити стекнати
со изработката на докторскиот труд
Податоци за просторот предвиден за реализација Доставени се
на студиската програма
информации за
просторот
(стр. 21 од Елаборатот)
Листа на опрема предвидена за реализација на Дадена е листа на
студиската програма
опрема
(стр. 23 од
Елаборатот)
Предметни програми со информации согласно со Доставени се
членот 4 од овој правилник (Прилог бр. 3)
предметни програми.
(стр. 29 од Елаборатот)
Список на наставен кадар со податоци наведени во Доставена е список на
членот 5 од овој правилник (Прилог бр. 4)
наставен кадар
(стр. 61 од Елаборатот)
Доставени се М1/М2
обрасци за
наставниците
(Анекс 4 од
Елаборатот)
Изјава од наставникот за давање согласност за
Изјави од
учество во изведување на настава по одредени
предвидените
предмети од студиската програма
наставници за
реализација на
студиската програма
(Анекс 5 од
Елаборатот)
Согласност од високообразовната установа за
учество на наставникот во реализацијата на
студиската програма
Информација за бројот на ментори
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Информација за бројот на студенти за запишување
12
во првата година на студиската програма
Информација за бројот на наставници во полето
односно
областа
од
научноистражувачкото
16
подрачје неопходни за организирање на докторски
студии
Информација за обезбедена задолжителна и Доставена е
дополнителна литература
информација за
задолжителна и
дополнителна
литература во рамките
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22.

23.
24.
25.

26.

26а.

Информација за веб страница

на описот на секоја
предметна програма
www.ugd.edu.mk
(стр. 133 од
Елаборатот)

Информација
за
реализација
на
научноистражувачки проекти со кои се опфатени
најмалку 20% од наставниот кадар
Научниот назив со кој се стекнува студентот по (стр. 134 од
завршување на студиската програма
Елаборатот)
Обезбедена меѓународна мобилност на студентите
Активности и механизми преку кои се развива и се Образложени се
одржува квалитетот на наставата
активности-те и
механизмите за развој
и одржување на
квалитетот на
наставата
(стр.134 од
Елаборатот)
Резултати од изведената самоевалуација согласно Извештај за
Упатството
за
единствените
основи
на самоевалуација на
евалуацијата и евалуационите постапки на Универзитетот „Гоце
универзитетите
донесено
од Делчев„ во Штип ( за
Интеруниверзитетската
конференција
на периодот 2007-2010).
Република Македонија (Скопје, септември 2002).
Штип 2011
Анекс 6
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1.Вовед
Современиот општествено - економски развој е се повеќе детерминиран
од повеќе фактори и процеси, коишто значително ги менуваат хоризонтите на
денешниот цивилизациски развој. Овие фактори можат да се класифицираат
на: фактори кои го придвижуваат развојот (технологијата и иновациите,
талентот,
образованието,
наука,
претприемништвото
и
интернационализацијата), актерите кои тоа го овозможуваат (претпријатијата,
универзитетите и институтите и државната управа) и развојните перформанси
(конкурентноста, поврзаноста и креативноста). Економскиот развој како процес
има постојано дејство на претходно споменатите фактори по пат на
поттикнување на конкуренцијата како и преку активно потпирање на долгорочен
економски развој.
Студиска програма за трет циклус го претставува врвот на академската
хиерархија во еден образовен систем. Оваа студиска програма е целосно
заснована на начелата на Болоњската декларација и има за цел да едуцира и
оформи кадри за самостојно вршење на научно-истражувачка дејност во
сферата на економската наука.
Предложенава студиска програма од трет циклус на студии од областа на
Деловната економија претставува одговор на манифестираните комплексни и
динамични промени во деловното окружување во Р. Македонија, во употребата
на современите менаџерските техники, постапки и методи, во услови на сé
поинтензивно прифаќање на меѓународните менаџерски стандарди на
однесување и унапредување на транспарентноста во менувањето на
институционалната регулатива.
Со оваа студиска програма на едно место се врши обединување на
современите научни сознанија од современите економски теории и практики, со
што се зголемува ефективноста и ефикасноста на студиите од трет циклус.
Впрочем, современите организации денес имаат едновремена потреба од
делегирање, децентрализација, фукнционално интегрирани организациски
единици, комплементарни тимови, интерактивни односи со човечките ресурси,
како хоризонтално, вертикално, така и дијагонално, интегрирање на
долгорочните организациски цели со длабоките поттикнувачи за најефикасно
однесување од подредените. Нивното изучување целосно се остварува во
рамките на оваа студиска програма од трет цисклус на студии.
Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип својата
образовна дејност ја отпочна во академската 2007/2008 година со
организирање на додипломски студии на две акредитирани студиски програми:
Mеѓународна економија и Здравствен менаџмент, на кои се запишаа и со успех
ја завршија и на двете насоки. Во академската 2008/2009 година покрај
наведените две студиски програми се акредитира уште една студиска програма
од областа на Финансискиот менаџмент. Во академската 2011/2012 година
Економскиот факултет акредитира и уште три нови студиски програми:
Банкарство, финансии и осигурување; Сметководство, финансии и ревизија и
Менаџмент и претприемништво. Студентите, уште со запишувањето
се
насочуваат на една од шестте студиски насоки. Студиските и предметните
програми се современи и компатибилни со наставните планови и програми на
економските факултети од пазарните економии.
Покрај основните студии Економскиот факултет организира и
последипломски студии од втор циклус (магистерски), во согласност со
усвоениот нов Закон за високо образование и во согласност со Болоњската
декларација.
Вториот циклус на студии започнува во академската 2009/2010 година со
организирање на постдипломски студии на следните акредитирани студиски
програми: МБА-Менаџмент 4+1 и МБА-Менаџмент 3+2 и Здравствен
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менаџмент. Во 2012 година се акредитирани и следните студиски програми на
втор циклус студии на Економски факултет:
 Финансиско известување и ревизија
 Банкарство и финансии
Со цел да се создаде заокружена вертикала на економското
образование, а сето тоа во согласност со иновиран пристап и концепт на
организирање на студиите, на Економскиот факултет во Штип, од студиската
2013/14 година се планира да сереализира и програмата за докторски студии.
Ова е од особена важност за сите нас што работиме на економско и
професионално ниво, образувајќи млади луѓе, кои понатаму треба да се соочат
со новите предизвици, барања и трансформации во контекст на работењето во
новиот век. Токму во овој контекст се наоѓа изворот на нашата идеа за
отворање на современи докторски студии по економија. Во таа смисла,
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет Штип на седницата од
05.05.2013 година, донесе одлука за организирање на докторски студии и усвои
програма за организирање на докторски студии. Основната цел на докторските
студии по Деловна економија претставува врвно образование на младите, кои
во иднина ќе бидат способни стекнатите научни знаења да ги прошируваат и
применуваат во подрачјата на својата научна проблематика.

1А. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СЕКОЈ ЦИКЛУС
НА СТУДИИ СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА ЗА
ВИСОКО-ОБРАЗОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ.
Студиска програма: Деловна економија на трет циклус на студии, Универзитет
Гоце Делчев – Економски факултет,
Општи дескриптори на квалификации

Знаење и разбирање

Тип на
дескриптор

Опис

Се стекнува знаење и разбирање за:
 за улогата на економските и финансиските институции во
остварувањето на развојот на националните економии и на
глобалното стопанство;
 економските проблеми на микро и макро план, со посебен фокус
на организациските субјекти
 за потребата од потемелно реформирање на националниот
монетарен и финансиски систем со цел да се следи чекорот во
глобализациските односи.
 финансиското управување на државата и економските субјекти
 за поврзаноста и меѓузависноста на националните финансиски и
банкарски системи;
 организациското однесување, менаџментот и лидерството
 водењето на големи и на мали бизниси
 менаџменот на информациските системи
 стратегискиот менаџмент и маркетинг
 самостојно вршење на научно-истражувачка дејност во сферата
на организациските и економските науки, поконкрено во областа
на водењето и развивањето на организациските субјекти.
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Примена на знаењето и разбирањето
Способност за проценка

Стекнатите знаења, согледувањата и разбирањето на проучуваните
проблематки ќе овозможи нивна примена во:
 ефикасното и ефективното водење на организациските субјекти,
 препознавање на економските законитости, нивното влијание како
на тековното така и на идното работење.
 современи методи на раководење на организациските субјекти со
преферирање на лидерски перформанси.
 добро познавање на човечките ресурсии, препознавање на
нивните способности, карактеритики и интереси.
 преземање на претприемачки активости, оснивање на нов или
проширување на тековниот бизнис
 способност за изградување на монетарно-кредитна концепција во
функција на сотварување на главните цели на макроекономската
политика,
 способност да се избере најповолен начин на финансирање на
развојот на стопанските субјекти,
 способност за проценка на ризиците во работењето со
националните пари и со валутите во функција на светски пари,
 способност за рационално управување со средствата и обврските
на банките и финансиските институци,
 способност за проценка на вложувањата во еална и финансиска
актива
Применуваат знаење и разбирање за економските законитости, за
современите концепции на управување за рентабилно, ефикасно и
ефективно инвестирање и преземање на претприемнички потфати.
Со самото студирање и оспособување, докторантите стекнуват
способност за проценка на:
- Состојбите на внатрешното и надворешното окружување
и
адаптирање кон позитивните промени во компаниите;
- Применување на соодветни концепти на раководење во
согласност на состојбите на организацискиот субјект;
- Антиципирање на позитивните промени и адаптирање кон истите;
- Состојбите со конкуренцијата и следење на успешните
претпријатија (споредување со бенчмаркинг-компании);
- Формулирање на стратегија и носење на одлука за дизајнирање
на организацијата, унапредувањето на квалитетот на работењето
и подигнување на задоволството на потрошувачите и клиентите;
- Одржување на ликвидност и рационално управување со
средствата и обврските на организацискиот субјект;
- Преземање на успени претприемички потфати;
- Начинот на унапредување на работењетона организациските
субјекти.
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Комуникациски вештини
Вештини на учење

Самата концепција на овој модел на втор циклус на студирање
овозможува стекнување и развивање на комуникациски вештини
преку:
- Проучување на соодветни предмети кои се поврзани со самото
комуницирање како што се менаџментите, органзациското
однесување и деловното комуницирање.
- Почитување на правилата на правилна комуникција: добро
осмислена, планирана, организирана, водена и заклучена.
- Јасно комуницирање, информирање, изнесување на идеи,
предлагање на начини за разрешување на настанатите проблеми
и носење на одлуки за правилно справување со проблемите и
потребите од различни области на работењето.
- Аргументирано образложување на ставови пред научната и
практичната јавност применувајќи соодвени и јасни презентации
на изнесувањата.
- Запазување на етичките правила на комуницирање, преземање на
самоодговорност и одговорност при комуникацијата за областа за
која е настапува.
- Изнесување на научно, стручно, експертско и практично
апликативно мислење заснивано врз вистински факти.
Со самото студирање и темелно навлегување во содржината на
предметните области на студирање, студентите ќе се стекнат со
вештини на учење и тоа преку:
- Постојано учење и надоградување на своето знаење преку
користење на стручна и научна литература од соодветната
област;
- Постојано консултирање на литература и други прикази поврзани
со проблематиката на менаџменот пртприемништото
- Следење на емисии преку електронски медиуми поврзани со
пошироката пробематика;
- Користење на компаративни примери изнесени во многубројните
стручни и научни трудови;
- Развивање на зависност, посветеност и стручност кон одредената
проблематика која е и општо поврзана со самото живеење;
- - прифаќање и примена на концептот за доживотно учење.

1Б. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КАВЛИФИКАЦИЈАТА СО КОИ СЕ
ОДРЕДУВААТ РЕЗУЛТАТИТЕ ОД УЧЕЊЕТО ЗА ПОЕДИНЕЧНАТА СТУДИСКА
ПРОГРАМА СОГЛАСНО СО УРЕДБАТА ЗА НАЦИОНАЛНА РАМКА НА
ВИСОКО-ОБРАЗОВНИТЕ КВАЛИФИКАЦИИ.
Студиска програма: MБА - МЕНАЏМЕНТ – Економски факултет, УГД- Штип
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Специфични дескриптори на квалификации

Знаење и разбирање

Тип на
дескриптор

Опис

Се стекнува знаење и разбирање за економските проблематики со
посебен осврт на економските планови и проекции: планирање,
организирање, координирање, мотивирање и контролирање во
стопанските и нестопанските организации; донесување на финансиски
и инвестициони одлуки; поседување способност за анализа на
конкуренцијата; креирање на стратегии за работење; проценка на
вредноста на претпријатијата;
Со проучување на предметите по програмата докторантите ќе
стекнат способност за креативно решавање на проблемите и
донесување на одлуки од областа на економската сфера и
менаџментот што подразбира ефективно и ефикасно управување со
претпријатијата и другите профитни и непрофитни организации. Тоа се
овозможува преку стекнататите базични знаења од општите предмети,
стручните дисциплини и помошните содржини, со посебен фокус на:
- економските проблеми на микро и макро план, со посебен фокус на
организациските субјекти
- самостојно вршење на научно-истражувачка дејност во сферата на
организациските и економските науки, поконкрено во областа на
водењето и развивањето на организациските субјекти
- Предвидување на идните тенденции на економските фактори на
работење;
- Управување со деловните потфати на претприемачите во малите
бизниси;
- Способност за управување со деловните функции на трговските
друштва;
- Способност за финансиското управување
- Способност за менаџментот и лидерството
- Способност за организациското однесување
- Способност за менаџментот на човечките ресури
- Способност за водењето како на големи така на мали бизниси
- Способност за менаџменот на информациските системи
- Способност за стратегискиот менаџмент и маркетинг
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Стекнатите
знаења,
согледувањата
и разбирањето
на
проучуваните проблематки ќе овозможи нивна примена во:
- ефикасното и ефективното водење на националната економија,
стопанските субјекти
- препознавање на економските законитости, нивното влијание како
на тековното така и на идното работење.
- менаџирањето со банки и финансиски институции од РМ и од
Европската унија,
- соработката на македонските со меѓународните монетарни и
финансиски институции,
- менаџирањето со извозно-увозните корпорации од аспект на
зголемување на нивната профитабилност преку поефикасно
менаџирање со парите во услови на стопанисување во РМ
- водењето на монетарно кредитната политика во Република
Македонија,
- современи методи на раководење на организациските субјекти со
преферирање на лидерски перформанси.
- добро познавање на човечките ресурсии, препознавање на
нивните способности, карактеритики и интереси.
- преземање на претприемачки активости, оснивање на нов или
проширување на тековниот бизнис
- системски и креативно применува автономни идеи што
обезбедува можност за оригиналност во менаџирањето.
- применуваат знаење и разбирање за економските законитости, за
современите концепции на управување за рентабилно, ефикасно и
ефективно инвестирање и преземање на претприемнички
потфати.
Со самото студирање и оспособување, докторантите стекнуват
способност за проценка на:
- Состојбите на внатрешното и надворешното окружување
и
адаптирање кон позитивните промени.
- Применување на соодветни концепти на раководење во
согласност на состојбите на организацискиот субјект
- Антиципирање на позитивните промени и адаптирање кон истите.
- Состојбите со конкуренцијата и следење на успешните
претпријатија (споредување со бенчмаркинг-компании)
- Формулирање на стратегија и носење на одлука за дизајнирање
на организацијата, унапредувањето на квалитетот на работењето
и подигување на задоволството на потрошувачитеи клиентите.
- Одржување на ликвидност и рационално управување со
средствата и обврските на организацискиот субјект.
- Преземање на успени претприемички потфати,
- Способност да се анализираат човековите ресурси.
- Поседуваат способност за анализирање и донесување на
соодветни заклучоци поврзани со менаџментот
- Способност за проценка во комплексни прашања и донесување на
научно основан заклучок.
- Способност за проценка на начинот на унапредување на
работењето на организациските субјекти.

Способност за проценка

Примена на знаењето и разбирањето

-
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Комуникациски вештини
Вештини на учење

Самата концепција на овој модел на трет циклус на студирање
овозможува стекнување и развивање на комуникациски вештини
преку:
- Проучување на соодветни предмети кои се поврзани со самото
комуницирање како што се менаџментите, органзациското
однесување и деловното комуницирање;
- Почитување на правилата на правилна комуникција: добро
осмислена, планирана, организирана, водена и заклучена;
- Јасно комуницирање, информирање, изнесување на идеи,
предлагање на начини за разрешување на настанатите проблеми
и носење на луки за правилно справување со роблемите и
потребите од различни области на работењето;
- Аргументирано образложување на ставови пред научната и
практичната јавност применувајќи соодвени и јасни презентации
на изнесувањата;
- Запазување на етичките правила на комуницирање, преземање на
самоодговорност и одговорност при комуникацијата за областа за
која е настапува;
- Изнесување на научно, стручно, експертско и практично
апликативно мислење заснивано врз вистински факти;
- Применување на совесности и преземање лична одговорност при
комуникацијата во областа во која дејствуваат.
Со самото студирање и темелно навлегување во содржината на
предметните области на студирање, студентите ќе се стекнат со
вештини на учење и тоа преку:
- Постојано учење и надоградување на своето знаење преку
користење на стручна и научна литература од соодветната
област.
- да изнесат експертско мислење за определени национални и
светски проблеми и настани од сферата на банкарството и
финансиите,
- Следење на емисии преку електрнски медиуми поврзани со
пошироката пробематика
- Користење на компаративни примери изнесени во многубројните
стручни и научни трудови.
- Развивање на зависност, посветеност и стручност кон одредената
проблематика која е и општо поврзана со самото живеење.

2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
НАСТАВНО- НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА, ОДНОСНО
НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА САМОСТОЈНАТА ВИСОКА СТРУЧНА
ШКОЛА ИЛИ НАУЧНИОТ СОВЕТ НА НАУЧНАТА УСТАНОВА
Доставено во Анекс бр. 2а

3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
РЕКТОРСКАТА УПРАВА ИЛИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ ОДНОСНО
СОВЕТОТ НА НАУЧНАТА УСТАНОВА
Доставено во Анекс бр. 2б
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4. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ, КАДЕ
ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Според Меѓународната стандардна Класификација на образованието (МСКОБ
1997), како и Класификацијата научно-истражувачките подрачја, полиња и
области според меѓународната Фраскатиева класификација, објавени во
Службен весник на РМ 103/2010 од 30 јули 2010 година, студиската програма
припаѓа на следниве научни полиња, подрачја и области:
5.03 ЕКОНОМСКИ НАУКИ
50300 Eкономски науки
50308 Фискална економија
50321 Банкарство
50324 Економика на инвестиции
50325 Маркетинг
50326 Финансии
50328 Сметководство
50329 Друго
5.06 ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ
50600 Наука за организацијата
50601 Теорија и организација на деловните системи
50602 Менаџмент системи
50603 Бизнис менаџмент
50604 Банкарски менаџмент
50608 Маркетинг менаџмент
50609 Меѓународен менаџмент
50610 Логистика
50622 Управување со човечки ресурси
50623 Претприемништво
50624 Друго

5. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Студиска програма Деловна економија е насочена за трет циклус на студии.
Оваа студиска програма е целосно заснована на начелата на Болоњската
декларација и има за цел да едуцира и оформи кадри за самостојно вршење на
научно-истражувачка дејност и менаџирање на стопански субјекти во сферата
на економските науки. Студиската програма има теоретски и апликативни
содржини. Само со нивно истовремено совладување можат да се остварат
целите на едукацијата.
Со завршувањето на докторските студии на Економскиот факулте студентот се
стекнува со академски и научен назив Доктор по економски науки.

6. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
Студиска програма за трет циклус го претставува врвот на академската
хиерархија во еден образовен систем. Оваа студиска програма е целосно
заснована на начелата на Болоњската декларација и има за цел да едуцира и
оформи кадри за самостојно вршење на научно-истражувачка дејност во
сферата на економската наука.

12

Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев Штип својата
образовна дејност ја отпочна во академската 2007/2008 година со
организирање на додипломски студии на две акредитирани студиски програми:
Mеѓународна економија и Здравствен менаџмент, на кои се запишаа и со успех
ја завршија и на двете насоки. Во академската 2008/2009 година покрај
наведените две студиски програми се акредитира уште една студиска програма
од областа на Финансискиот менаџмент. Во академската 2011/2012 година
Економскиот факултет акредитира и уште три нови студиски програми:
Банкарство, финансии и осигурување; Сметководство, финансии и ревизија и
Менаџмент и претприемништво. Студентите, уште со запишувањето
се
насочуваат на една од шестте студиски насоки. Студиските и предметните
програми се современи и компатибилни со наставните планови и програми на
економските факултети од пазарните економии.
Покрај основните студии Економскиот факултет организира и
последипломски студии од втор циклус (магистерски), во согласност со
усвоениот нов Закон за високо образование и во согласност со Болоњската
декларација.
Вториот циклус на студии започнува во академската 2009/2010 година со
организирање на постдипломски студии на следните акредитирани студиски
програми: МБА-Менаџмент 4+1 и МБА-Менаџмент 3+2 и Здравствен
менаџмент. Во 2012 година се акредитирани и следните студиски програми на
втор циклус студии на Економски факултет:
 Финансиско известување и ревизија
 Банкарство и финансии
Со цел да се создаде заокружена вертикала на економското
образование, а сето тоа во согласност со иновиран пристап и концепт на
организирање на студиите, на Економскиот факултет во Штип, од студиската
2013/14 година се планира да сереализира и програмата за докторски студии.
Ова е од особена важност за сите нас што работиме на економско и
професионално ниво, образувајќи млади луѓе, кои понатаму треба да се соочат
со новите предизвици, барања и трансформации во контекст на работењето во
новиот век. Токму во овој контекст се наоѓа изворот на нашата идеа за
отворање на современи докторски студии по економија. Во таа смисла,
Наставно-научниот совет на Економскиот факултет Штип на седницата од
05.05.2013 година, донесе одлука за организирање на докторски студии и усвои
програма за организирање на докторски студии. Основната цел на докторските
студии по Деловна економија претставува врвно образование на младите, кои
во иднина ќе бидат способни стекнатите научни знаења да ги прошируваат и
применуваат во подрачјата на својата научна проблематика.

7. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ
Студиите што се организираат на Факултетот за економски науки како
Трет циклус студии се во времетраење од три години, а се спроведува врз
основа на студиска и предметна програма..
Согласно законската регулатива за изведување настава на
високобразовните институции во Република Македонија, академската година на
Факултетот за економски науки започнува на 15 септември, а завршува на 14
септември следната година и поделена е на два семестри.
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8. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ . -180 ЕКТС
Студиската програма на Економскиот факултет е организирана според
Европскиот кредит-трансфер систем што значи дека студентот за секој предмет
добива одреден број на кредити во зависност од квалитетот и квантитетот на
работата на студентот во текот на академската година. Условите што треба да
ги исполни студентот за успешно завршување на предметната програма ги
утврдува самиот факултет, во договор со носителите на соодветна предметна
програма.
Докторските студии се состојат од:
 полагање на задолжителни предмети и изборни предмети кои се
предвидени со студиската програма на докторските студии,
 реализација на научноистражувачка работа под раководство на
интерниот и екстерниот ментор, која на крај ќе биде финализирана со
изработка на докторски труд,
 научноистражувачки активност и престој во други домашни и
странски универзитети
 активности кои се поврзани со презентации на научноистражувачките
резултати на домашни и меѓународни научноистражувачки
конференции, пишување на научни публикациии и др.
 Силната страна на овој концепт на докторски студии е големата
важност која се придава на научно-истражувачката компонента, како
и поврзаноста на докторските студии со странските универзитети и
истражувачки центри и големата соработка со стопанството во
Република Македонија, како и потполното структурно и
организациско приспособување на Болоњскиот процес.

9. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ
Финансирањето на студирањето на трет циклус студии се врши по
принцип на самофинансирање на студентите. Ценовникот за висината на
надоместоците што ги плаќаат студентите за образовни и административни
услуги на високообразовната установа, ќе бидат определени од страна на
Универзитетот по предлог на единицата на Универзитетот.

10. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
Право на запишување на трет циклус студии имаат: Кандидатите кои
завршиле Втор циклус студии со вкупно 300 кредити и ги исполнуваат условите
за запишување, предвидени со овој Конкурс; Кандидатите се запишуваат како
студенти со самофинансирање на студиите.
Запишувањето на студиите се врши врз основа на јавен конкурс кој го
објавува Универзитетот согласно законската регулатива.
Универзитетот ја утврдува постапката за селекција на кандидатите за
упис на начин кој гарантира рамноправност на сите кандидати без оглед на
раса, боја на кожа, пол, јазик, вера, политичко или друго уверување, етничко,
национално или социјално потекло, имот, раѓање, општествена положба,
инвалидитет, сексуална ориентација и возраст. Универзитетот ги утврдува
критериумите врз основа на кои се врши селекција и избор на кандидатите за
упис.
Условите за запишување ги исполнува и лицето кое завршило
образование во странство според еднаква студиска програма. Еднаквоста на
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студиската програма се оценува според утврдена процедура на Универзитетот
во согласност со државните органи.
Конкурсот покрај условите и критериумите за упис содржи и: број на
студенти, постапка за спроведување, рокови за пријавување, полагање и
запишување.
Бројот на студенти кои се запишуваат изнесува 10 студенти.
11. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СОГЛАСНО ПРАВИЛНИКОТ
НА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ЕДИНИЦАТА, БРОЈОТ НА
ПРЕДВИДЕНИ ПРЕДМЕТИ И СТЕКНАТИ КРЕДИТИ, КАКО И БРОЈ НА
КРЕДИТИ СТЕКНАТИ СО ИЗРАБОТКАТА НА ДОКТОРСКИОТ ТРУД
Студиската програма на трет циклус студии на Економскиот факултет при
Универзитетот „Гоце Делчев„ - Штип е организирана во шест семестри (Full
time). Оваа програма е во согласност со законските обврски за изборноста на
предметите: утврден однос на задолжителни:изборни:универзитетски предмети
(60%:30%:10%)

Деловна Економија
Структура на предмети/активности/кредити УГД елаборат трет циклус

ПРВА СТУДИСКА ГОДИНА
I семестар
ЕКТС
задолжителен
9
задолжителен
9
изборен - единица
6
изборен - единица
6
вкупно кредити
30
ВТОРА СТУДИСКА ГОДИНА
III семестар
Пилот-истражувачки труд
15

II семестар
задолжителен
задолжителен
изборен - единица
изборен - универзитетски
вкупно кредити
IV семестар
Докторски труд
Публикација во списание со
импакт фактор
Публикација во списание со
меѓународна рецензија
Вкупно кредити

10
Меѓународна мобилност
Публикација во списание
со меѓународна рецензија
5
Вкупно кредити
30
ТРЕТА СТУДИСКА ГОДИНА
V семестар
VI семестар
Докторски труд
25
Докторски труд
Публикација во зборник на
трудови на меѓународен
научен собир
2
Публикација во зборник на
трудови на меѓународен
научен собир
2
Публикација во зборник на
трудови на домашен
научен собир
1
вкупно кредити
30
вкупно кредити
вкупно кредити I, II, III, IV, V и VI семестар

ЕКТС
9
9
6
6
30

15
10
5
30

30

30
180
15

Деловна (бизнис) Економија
ПРВА СТУДИСКА ГОДИНА
I семестар
ЕКТС
Корпоративни финансии
9
Деловно планирање
9
изборен - единица
6
изборен - единица
6
вкупно кредити
30
ВТОРА СТУДИСКА ГОДИНА
Вкупно кредити
30
ТРЕТА СТУДИСКА ГОДИНА
III семестар
Пилот-истражувачки труд
15

II семестар
Современ менаџмент
Корпоративно управување
изборен - единица
изборен - универзитетски
вкупно кредити
Вкупно кредити

ЕКТС
9
9
6
6
30
30

IV семестар
Докторски труд
Публикација во списание со
импакт фактор
Публикација во списание со
меѓународна рецензија
Вкупно кредити

10
Меѓународна мобилност
Публикација во списание
со меѓународна рецензија
5
Вкупно кредити
30
ТРЕТА СТУДИСКА ГОДИНА
V семестар
VI семестар
Докторски труд
25
Докторски труд
Публикација во зборник на
трудови на меѓународен
научен собир
2
Публикација во зборник на
трудови на меѓународен
научен собир
2
Публикација во зборник на
трудови на домашен
научен собир
1
вкупно кредити
30
вкупно кредити
вкупно кредити I, II, III, IV, V и VI семестар

15
10
5
30

30

30
180

I Семестар - Задолжителни предмети
ПРЕДМЕТ

Код
4EK300114
4EK300214

Код

Корпоративни финансии
Деловно планирање
Факултетски изборен предмет 1
Факултетски изборен предмет 2
Вкупно

Кредити
9
9
6
6
30

Број на
часови
3+3+3
3+3+3
2+2+2
2+2+2
10+10+10

II Семестар - Задолжителни предмети
Број на
ПРЕДМЕТ
Кредити
часови

Вкупно
270
270
180
180
900

Вкупно
16

4EK300314
4EK300414

Современ менаџмент
Корпоративно управување
Факултетски изборен предмет 3
Универзитетски изборен
предмет 1

Вкупно

9
9

3+3+3
3+3+3

270
270

6

2+2+2

180

6

2+2+2

180

30

10+10+10

900

Листа на изборни предмети од која кандидатите треба да изберат
три:
КОД

Изборни предмети

4EK300514

Јавни финансии

4EK300614

Финансиски пазари и институции

4EK300714

Банкарство

4EK300814

Сметководство

4EK300914

Статистичка анализа

4EK301014

Економетрија

4EK301114

Економика на претпријатија

4EK301214

Осигурување

4EK301314

Маркетинг

4EK301414

Однесување на потрошувачите и CRM

Листа на универзитетски изборни предмети од која кандидатите
треба да изберат еден:
UGD300314 Претприемништво
UGD300315 Менаџмент на човечки ресурси

Листа на универзитетски изборни предмети

1

Код на
предметот
UGD300113

2
3

UGD300213
UGD300313

4
5

UGD300413
UGD300513

6
7
8

UGD300613
UGD300713
UGD300813

Предмет
Современо хотелиерство и
угостителство
Туристички аранжмани
Странски јазик за научно-истражувачки
цели
Напредно академско пишување
Сајбер криминалитет и компјутерска
форензика
Трудово право-применета програма
Напреден солфеж
Естетика на музика
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9
10
11
12

UGD300913
UGD301013
UGD301113
UGD301213

Религиски системи
Комуникација во образованието
Претприемништво
Менаџмент на човечки ресурси

III Семестар
ПРЕДМЕТ

Кредити

Пилот-истражувачки труд

15

Меѓународна мобилност
Публикација во списание со
меѓународна рецензија
Вкупно

10

Број на
часови
30
30
30

5
30

Вкупно
450
300
150
900

IV Семестар
ПРЕДМЕТ
Докторски труд
Публикација во списание со
импакт фактор
Публикација во списание со
меѓународна рецензија
Вкупно

V семестар
Докторски труд
Публикација во зборник на трудови
на меѓународен научен собир
Публикација во зборник на трудови
на меѓународен научен собир
Публикација во зборник на трудови
на домашен научен собир
вкупно кредити

15

Број на
часови
30

10

30

300

5
30

30

150
900

Кредити

Вкупно
450

Број на часови

Вкупно

25

30

750

2

30

60

2

30

60

1
30

30

30
900

VI семестар
Докторски труд

30

вкупно кредити

30

Број на часови

Вкупно

30

600
900
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Статистички показатели за студиската програма:

Табела 1: Структура на предмети во студиската програма

Тип на предмет

Број

Кредити Вкупно

Задолжител. Предмети (9) кредити

4

9

36

Изборни Факултет.предмети I (3)

3

6

18

Изборни Универз.предмети II (1)

1

6

6

Вкупно

7

21

60

Табела 2: Тип на предмети и нивна застапеност во вкупниот број %
Тип на предмет

Број

%

Задолжителни предмети

4

50

Изборни факултетски предмети I

3

37.5

Изборни универзитетски
предмети II

1

12.5

Вкупно

8

100
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Опис на активностите опфатени по семестри:
Докторантот слуша и полага по два задолжителни предмети во
првиот и вториот семестар. Секој задолжителен предмет има по 9 ЕКТС
кредити.
Изборните семинари се поврзани со одделни предмети кои се
наоѓаат на списокот на предмети и истите претставуваат вовед на
докторантот во самостојна истражувачка работа. Секој изборен предмет
има по 6 ЕКТС кредити.
Во првиот семестар се доделуваат вкупно 30 кредити од:
предвидени два задолжителни предмети и два изборни предмети од
соодветната област.
1. Задолжителен предмет 1 (9 кредити)
2. Задолжителен предмет 2 (9 кредити)
3. Изборен предмет 1 (6 кредити)
4. Изборен предмет 2 (6 кредити)
Во вториот семестар се доделуваат вкупно 30 кредити од:
предвидени два задолжителни предмети и еден изборен предмет од
соодветната област и еден универзитетски изборен предмет
1. Задолжителен предмет 3 (9 кредити)
2. Задолжителен предмет 4 (9 кредити)
3. Изборен предмет 3 (6 кредити)
4. Изборен универзитетски предмет 1 (6 кредити)
Третиот семестар е период кога студентот ја подготвува и
поднесува пријава за темата на докторската дисертација / реазлизирана
меѓународна мобилност (студиски престој на странски универзитет), како
и можност да учествува на докторски семинар со годишна конференција
со презентација. Во овој семестар се предвидува кандидатот да направи
пилот-истражувачки труд кој ќе биде тесно поврзан со докторското
истражување. Врз основа на ова истражување ќе се оценува и вреднува
адекватноста на кандидатот. За спроведените активности во третиот
семестар се доделуваат вкупно 30 кредити. Пилот-истражувачки труд
јавно се брани и претставува еден од условите за пријава на докторски
труд. Тука се предвидени и публикување на трудови во списанија со
импакт фактор.
Останатите три семестри (четврти, петти и шести) се
предвидени за изработка на докторската дисертација со дополнителни
активности на публикување на трудови во зборници, списанија и сл. За
ова истражување се доделуваат вкупно 90 кредити.
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Во четвртиот семестар студентот се фокусира на истражувачките
активности, како и учество на работилници со истражувачки карактер,
каде црпи соодветни искуства во научно-истражувачката практика.
Во петтиот семестар продолжуваат истражувачките активности
на студентот, но задолжителна обврска претставува и учеството на
домашни и странски конференции со публикување на трудови на истите.
Шестиот семестар е последната фаза од докторските студии,
каде студентот продолжува со истражувањата и пишувањето на тезите и
ја подготвува одбраната на дисертацијата.
Испитите по одделните предмети ќе се оценуваат со различни
методи вклучувајќи формално испрашување, пишан труд на
предавањата и презентациските материјали, како и учествување во
изведувањето на наставата на преддипломски и последипломски студии
од предмет со слична содржина. Испит може да се преполага само
еднаш.
Темата на истражувањето, односно докторската дисертација мора
да биде таква да:
- претставува значаен допринос во науката;
- овозможува да од неа може да се публикува најмалку една
статија во публикација со меѓународно призната рецензија.
Одбраната на докторската дисертација носи 30 ЕКТС поени.

12. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
За успешно реализирање на новата додипломска студиска програма која се
предлага со овој предлог проект, Економскиот факултет располага со доволен
простор за реализирање на теоретската настава и вежбите. Економскиот
факултет располага со простор од преку 2.200 метри квадрати, од тоа: еден
амфитеатар со 350 седишта; 8 предавални од кои 3 со по 100 седишта и 5 со по
70 седишта. Една од предавалните е целосно опремена со компјутери и може
да се користи како компјутерска лабораторија. Наставата ќе се изведува според
современи стандарди.
Економскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип, со седиште во
Штип, располага со вкупно осум предавални и еден амфитеатар каде се
изведува наставата и се одржуваат останатите наставно-научни активности на
факултетот.
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Амфитеатарот има просторен капацитет од 350 седишта во кој е
инсталирано озвучување, подвижно платно за проектор и филмско платно. Се
користи за изведување на настава за студентите од првиот како и од вториот
циклус на студии, а исто така ќе може да се користи за изведување на
наставата и од трет циклус на студии. Амфитеатарот поради своите технички
капацитети често се користи и за разни презентации и културни збиднувања кои
се во организација на Универзитетот.

Предавална бр.1 има просторен капацитет за 50 студенти. Во неа се поставени
табла и платно за проектор. Предавална бр.2 има просторен капацитет за 75
студенти. Просторијата располага со следниве технички помагала: табла,
фиксен проектор и платно за проектирање.
Предавална бр.3 е со просторен капацитет за 50 студенти. Предавалната е
опремена со табла.
Предавална бр.4 е со просторен капацитет од 50 столчиња. Во предавалната
има поставено табла.
Предавална бр.5 има просторен капацитет за 30 студенти и има поставено
табла.
Предавална бр.6 е со просторен капацитет за 80 студенти. Од техничка
опременост на предавалната има: табла, фиксен проектор и платно за
проектирање.
Предавална бр.7 има просторен капацитет за 30 студенти и има поставено
табла.
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Предавална бр.8 има просторен капацитет за 70 студенти. Од техничка
опременост на предавалната има: табла, фиксен проектор и платно за
проектирање.

13. ЛИСТА НА ОПРЕМА ПРЕДВИДЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Економски факултет – Штип располага со компјутерската опрема од
аспект на десктоп компјутери распределени во повеќе предавални.
Слика 1.

Слика 2.
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Инсталираната компјутерска опрема овозможува непречено, квалитетно и брзо
совладување и процесирање на наставата на соодветните наставни програми
каде истата се користи (слика 3).
Слика 3.

Софтверскиот пакет на истите се инсталира автоматски и
централизирано (од едно место) со контрола од страна на администраторот на
компјутерската мрежа (слика 4). Инсталираниот оперативен систем на
целокупната компјутерска инфраструктура (наменски поставена за користење
од страна на студентите) е Windows Vista, надополнета со сите неопходни
алатки и апликации за работа на студентите на различните наставни програми,
генерално повеќе наменски (како што е Microsoft Offi ce пакетот) или со
конкретна примена за секоја наставна програма посебно (на пример, пакетот за
математички операции Mat Lab на техничките факултети, различни пакети за
симулирање и.т.н.). Целокупниот софтвер кој е инсталиран е комплетно
лиценциран. Во оваа насока, комплетната администрација (хардверска и
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софтверска) е централно
Универзитетот (Слика 5).

управувана

од

страна

на

IT

центарот

на

Слика 4. Конзола за администрација на сервери / централна сервер соба
Слика 5. Централна сервер соба

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ
Во склоп на оваа лабораторија се наоѓа преостанатиот дел од компјутерската
опрема наменски инсталирана за користење од страна или за самите студенти,
директно или индиректново наставниот процес.
LCD Телевизори
На економски факултет – Штип, како и во сите објекти / кампуси на
Универзитетот (во секој факултет) се поставени LCD телевизори (во холовите
на објектите, Слика 11). Истите се користат повеќенаменски согласно реалните
потреби кои новото време на технологии ги наметнува:


Континуирано информирање на студентите (и вработените) за тековните
важни случувања на Универзитетот или надвор од него;
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Интеграција со секторот за Web администрација и приказ на web
информациите важни на ниво на Универзитет или посебно на секој
факултет / кампус;



Интеграција со посебна платформа за студентската служба на УГД, заради
информирање на студентите за сесии, испити, поважни информации и.т.н.
на секој факултет посебно (проект кој е во тек).

Слика 6. (LCD + Огласна табла)
Телевизорите во себе имаат вградено компјутер (thin client) со што се
овозможува истите да се користат во мрежна инфраструктура (буквално како и
секој друг компјутер), управувани преку посебен наменски софтверски пакет од
едно место (слика 6).
LCD Проектори (Optoma / Accer)
Користењето на оваа опрема овозможува повеќе бенефити за студентите во
текот на следењето на наставата:


Зголемено ниво на интерактивност на студентот на самиот час;



Зголемен интерес на студентите поради визуелниот пристап кон материјата
која им се презентира од страна на наставниот кадар на УГД во текот на
предавањата и вежбите;



Реализација на подинамични, поефикасни и концептуално поизградени
предавања / вежби.



Проекторите со кои располага Универзитетот се од следниве два брендови:
- Optoma (EP 716 , EP 727) - 40 броја;
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- Accer (P5260i) - 40 броја.

Слика 7. Optoma EP 716 Слика 17. Optoma EP 727
Секоја од единиците (факултетите) на Универзитетот е задолжен со соодветен
број на проектори од брендот Optoma (во зависност од бројот на студенти,
предавања / вежби и реалните потреби). Истите се ставени во т.н. мобилна
функција, т.е. по потреба се земаат од страна на професорите и асистентите на
факултетите и се носат во соодветните предавални каде се одржува наставата
(се приклучуваат на лап топ или деск топ компјутер кој го користи
професорот/асистентот).
Во продолжение е наведен дел од техничката спецификација на овој тип на
опрема:


HDTV/EDTV compatibility;



Digital Video Input (HDCP);



Display: 0.6” DLP;



Native resolution 1024 x 768 (max 1400 x 1050);



Lamp Life: 2000h (3000h in eco mode);



RS232 Port / USB Port;

Слика 8. Accer P5260i монтиран во предавална на факултетот по информатика
истите се од серијата P5260i, и ги имаат следниве технички карактеристики:


Digital Video Input



HDTV / EDTV / SECAM Compatibility
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RS232 Port / USB Port / HDMI Input / S-Video Input



Native resolution 1024 x 768 (max 1680 x 1050)



Wireless card: 802.11 b/g;



DLP Display type

Истите се монтирани во поголемите предавални на сите факултети на
Универзитетот (слика19). Идејата е овие проектори да не бидат мобилни, туку
фиксни со оглед на перманентната искористеност на овие предавални.
Професорот / асистентот има две можности за конекција со проекторот (слика
8):
- Преку дигитален кабел;
- Преку wireless линк.
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Прилог 3:
Прилог
Предметна програма од трет циклус на студии
бр.3
КОРПОРАТИВНИ ФИНАНСИИ
1.
Наслов на наставниот
предмет
2.
Код
4EK300114
3.
Студиска програма
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
4.
Организатор на студиската
Економски факултет
програма (единица, односно
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Трет
циклус)
6.
Академска година / семестар
2014/2015
7. Број на ЕКТС
кредити
8.
Наставник
Проф. Д-р Ристо Фотов
9.
Предуслови за запишување
на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):

9

Основна цел на предметот се состои во запознавање на студентите со
начините како современите компании ги прибираат средствата, како ги
алоцираат и донесуваат финансиски одлуки по пат на кои ја креираат
вредноста за сопствениците. Станува збор за надградба на знаењето
стекнато од еден од базичните финансиски предмети кој се среќава уште
под називот Деловни финансии или финансиски менаџмент. Големите
промени и динамизам што го карактеризираат деловното окружување ја
наметнуваат потребата од постојан раст на нивото на потребните знаења
од областа на управување со финансиите. Со проширување на знаењата
од овој предмет студентите ќе бидат во можност да се запознаваат и се
стекнат со знаења, но и со методи и техники, па дури и со поедини
вештини кои во динамичниот деловен амбиент ќе биде од непроценлива
корист во процесот на донесување на бројни деловни одлуки, особено кога
станува збор за финансиски одлуки.
11. Содржина на предметот :
I Корпоративни финасии-финансиски менаџмент
Улогата на финансискиот менаџмент, Цели на корпоративното
финансирање и управување, Финансиски пазари и финансиски
инструменти, Повисоки концепти на управување со финансиите,
Определување на вредноста на долгорочните хартии од вредност;
Техники на капитално буџетирање, Методи за оценка на економска
ефективноста на инвестициите; Баран принос и трошок на капиталот,
Оперативен и финансиски левериџ; Анализа на структурата на капиталот,
Политика на дивиденди; Управување
со ризици при инвестирање;
Стратегија на раст, Мерџирање и аквизиција,
II . Меѓународни корпоративни финансии
Специфичност на МНК како стопански субјекти, Мултинационален
финансиски менаџмент, Девизни курсеви, Определување на девизниот
курс,Управување со ризикот на девизниот курс,
Валутни деривати
(форворд, фјучерси, опции) и хеџинг, Валутан и каматна арбитража,
Управување со финансиските текови во мултинационална компанија,Цена
на капиталот и финансиска структура на мултинационалните компании,
Мултинационално буџетирање на капиталот, Финансирање на
мултинационална компанија, Анализа на ризик на земја.
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12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување
13. Вкупен расположив фонд на време 9 ЕКТС х 25 часови = 225 часови
14. Распределба на расположивото
25+20+180=225 часови
време
15. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
25 часови
активности
настава
15.2. Вежби
20 часови
(лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
16. Други форми на
16.1. Проектни задачи
60 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
60 часови
16.3.

Домашно учење

17. Начин на оценување
17.1. Тестови

50 бодови

17.2. Семинарска 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
22.

60 часови

40 бодови
10 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)
Постигнат успех од 60% од двата
колоквиуми или писмениот испит
Македонски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

1.

J. Madura

’’International Corporate
Finance’’(избрани
поглавја),

Thomson/Sout
hwestern

2.

Проф. Д-р Ристо Фотов в

Финансиски менаџмент,

3.

Ross/Westerfield/Jaffe

Corporate Finance,
(7th Edition),

Економски
факултет,
Штип,
McGraw-Hill,
International
Edition.

22.1.

Година

2010

2005.

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година
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1.

2.
3.

Прилог бр.3

Elali W, Trainor

Advanced
Finance:
Approach

Davies T, Boczko T, Chen
J
Emery, D., Finnerty,J.,
Stowe, J., Corporate

A

Corporate
Practical

Strategic Corporate
Finance, 1ed
Financial Management,

Pearson
Education

2009

McGraw-Hill

2008

Предметна програма од трет циклус на студии

6.

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

8.

Наставник

9.

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.
По завршувањето на наставата, студентите треба да бидат способни да:
1.Да ги определи елементите на содржинскиот приод кон планаирањето;
2.Да биде оспособен да подготвува плански одлуки за цели, политики и планови,
како финални производи на процесот на планирање;
3.Да го оцени значењето на предусловите за планирање врз квалитетното и
рационално планирање на развојот и работењето на претпријатието;
4.Да ја примени методологијата за краткорочно планирање при изработка на
тековен план на претпријатието.
Содржина на предметната програма:
Суштината на деловното планирање,
Краткорочо планирање,
Стратегиско планирање,
Карактер и концепт на деловното 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,

1.
2.
3.
4.

5.

10.

11.

Деловно планирање
4ЕК300214
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
9
кредити
Проф.д-р Трајко Мицески / Проф.д-р Ристе
Темјановски
/
2014/2015

7.
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12.
13.
14.
15.

16.

Производи на деловното планирање( цели,политика и планови).
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 9 ЕКТС х 25 часови = 225 часови
Распределба на расположивото
25+20+180=225 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
активности
16.2. Самостојни задачи
16.3.

17.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит

20.

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

22.

20 часови

60 часови
60 часови
60 часови
50 бодови

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

21.

25 часови

40 бодови
10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература

22.1.

Ред.
број
1.
2.

Автор
Шуклев, Бобек:,
универзитетски учебник,
Norton Paley

Наслов
Деловно
планирање,трето
издание
Successful Business
Planning

Издавач
Економски
факултет,
Скопје,
Thorogood
Publishing

Година
2002

2004

3.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор
Berry, Timothy J.

Наслов
The Book on Business
Planning

Издавач
Palo
Alto
Software, Inc.,
Eugene,

Година
2004
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2.

Craig S. Fleisher and
Babette E. Bensoussan

Strategic and Competitive
Analysis: Methods and
Techniques for Analyzing
Business Competitio

Prentice Hall,

(2003),

3.

Прилог бр.3
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6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е да им помогне на докторантите во
разбирањето на основните функции и нивоа на современиот менаџмент
(планирање, организирање, координирање, мотивирање и контрола), да бидат
оспособени да развијат менаџерски способности: техничка, концепциска, човечка,
комуникациска, аналитичка, за осозновање на улогата и значењето на
менаџерите, осознавање на идните хоризонти на развој на менаџментот како и
современите тенденции во организацијата на одборот на директорите.
Содржина на предметната програма:
Менаџмент и менаџери; Функција на менаџментот, Карактерот на менаџментот;
Развој на мислата за менаџмент; Глобални промени во окружувањето; Менаџмент
процес (планирање,организирање,координирање,мотивирање и контролирање);
Одлучување; Корпоративна општествена одговорност и етика; Малиот бизнис и
претприемништвото; Корпоративно управување
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 9 ЕКТС х 25 часови = 225 часови
Распределба на расположивото
25+20+180=225 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
25 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
20 часови
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
60 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
60 часови

1.
2.
3.
4.

5.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Современ менаџмент
4ЕК300314
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
9
кредити
Проф.д-р Трајко Мицески / Проф.д-р Еленица
Софијанова
/
2014/2015

7.

33

16.3.
17.

Домашно учење

60 часови

Начин на оценување
17.1. Тестови

50 бодови

17.2. Семинарска 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
Метод на следење на
квалитетот на наставата

21.

22.

40 бодови
10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Шуклев,
Бобек

22.1.
2.

Gary Dessler

Наслов
Менаџмент, петто
издание,
универзитетски
учебник
Mnagement: Principles
& Practices for
Tomorrow's Le-aders,
third edi-tion,

Издавач

Година

Економски
факултетСкопје

2008

Prentice Hall, Inc.,
New Jersey,

2009

3.
Дополнителна литература

Ред.
број
1.
22.2.

2.

Автор
John R.
Schermerhorn
, Jr.
Richard L.
Daft, Dorothy
Maricic

Наслов
Management, 9th
edition
Management.The new
workplace

Издавач
John Willey
& Sons,
Inc.
Thomson,
SouthWestern,
Mason,
Ohio

Година
2008

2007

3.
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.

Предметна програма од трет 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

Корпоративно управување
4ЕК300414
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
9
кредити
Проф.д-р Ристо Фотов / Проф.д-р Милан Илиески
/
2014/2015

7.

Наставник
Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Со овој предмет докторантите ќе се запознаат со основните постулати на
корпоративното управување , Корпоративното управување со основната главина
на друштвото, Корпоративното управување и органите на управување во
акционерските друштва,Права на акционерите во акционерското друштво. Преку
овој предмет тие ќе бидат оспособени за:

развивање на квалитетни односи меѓу директорите и сопствениците,
меѓу стеикхолдерите битни за определување на стратегиските
насоки,

да ја концептуализираат улогата на органите во функција на
ефикасно извршување на задачите,

да ја определат содржината на оценувањето и влијанието врз
репутацијата на корпоративното управување,

да извршат рангирање на корпоративното управување;

Kорпоративна општествена одговорност и јакнење на општествена
одговорност како составен дел на деловната стратегија на
претпријатието; 

Улогата на ЕУ и Kорпоративна општествена одговорност .
Содржина на предметната програма:
Вовед во корпоративното управување (дефинирање, историја, стандардизација на
корпоративното управување), Придобивки од корпоративното управување, Цена
на корпоративното управување, Корпоративното управување во Република
Македонија, Структурни промени во трговијата на почетокот на новиот милениум,
Транспарентност и обелоденување на податоците и информациите,
Корпоративното управување и органите на управување во акционерските
друштва,Права на акционерите во акционерското друштво, Собрание на
друштвото, Корпоративното управување со основната главина на друштвото,
Корпоративно управување и корпоративни хартии од вредност, Корпоративни
трансакции. Теоретски пристап, почитичка рамка, економска оправданост;
Kорпоративна општествена одговорност и јакнење на општествена одговорност
како составен дел на деловната стратегија на претпријатието; Улогата на ЕУ и
Kорпоративна општествена одговорност .
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 9 ЕКТС х 25 часови = 225 часови
Распределба на расположивото
25+20+180=225 часови
35

15.

време
Форми на наставните
активности

25 часови

16.1.

Предавања- теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

60 часови

16.3.

Домашно учење

60 часови

15.1.
15.2.

16.

17.

Други форми на
активности

20 часови

60 часови

Начин на оценување
17.1. Тестови

50 бодови

17.2. Семинарска 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
Метод на следење на
квалитетот на наставата

21.

22
.

40 бодови
10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред
број
1.

Автор

Наслов

Издавач

Шуклев Б.,

Корпоративно
управување

2.

Justin PETTIT

3.

Jean TIROLE

Strategic Corporate
Finance
The Theory of
Corporate Finance

Економски
факултет/Скопје
John Wiley
and Sons
Princeton
University
Press

22.1.

Година
2011

2007
2006

Дополнителна литература
Ред
број
1.

Автор
Коевски Г.

Компаративно
корпоративно
управување

Олга Михајлова,
Самир Латиф,

Прирачник за
коорпоративно

22.2.

2.

Наслов

Издавач
Правен
факул-тет
„Јустини-јан
Први” –
Скопје

Година
2005

36

3.

Зорица Семенкова,
Илчо Лазаревски,
Маргица Миова,
Иван Мишев
ELALI, W., TRAINOR,
T.

управување во
македонските
акционерски
друштва
Advanced Corporate
Finance

2007
Pearson
Addison
Vesley

2009
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Прилог бр.3
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6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот им овозможува на студентите да се запознаат со карактерот, улогата и
функциите на јавните финансии, како дел од јавниот сектор. По изучување на
дисциплината студентите ќе можат стручно да го толкуваат и разбираат јавниот
систем на пружање јавни добра во рамките на функциите на државата и ќе
располагаат со неопходното теоретско знаење за инструментите на јавните
финансии (јавните приходи и јавните расходи), како и ефектите од нивната
примена.
Содржина на предметната програма:
Вовед во јавните финансии; Пазарниот неуспех и функции на државата; Јавни
расходи; Јавни приходи; Даночен систем; Јавен долг;Јавниот долг во Република
Македонија; Буџетски дефицит; Фискална политика; Фискални односи помеѓу
различни нивоа на власта; Буџетски систем
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
25 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
20 часови
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
35 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
35 часови

1.
2.
3.
4.

5.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Јавни Финансии
4ЕК300514
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
6
кредити
Доц. д-р Оливера Ѓорѓиева Трајковска / Доц. д-р
Стеван Габер
/
2014/2015

16.3.
17.

7.

Домашно учење

35 часови

Начин на оценување
17.1. Тестови

50 бодови

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:

40 бодови
38

писмена и усна)
17.3. Активност и учество

10 бодови

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит

20.

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

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

21.

22.

Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
22.1.

Автор

Наслов

1.

Атанасовски,
Живко

Јавни финансии

2.

Розен Харви С.,
Геер Т.

Јавни финансии

Издавач
Економски
факултет,
Скопје
Скопје:
Глобал
комуникации

Година
2005

2008

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Наслов

Издавач

Арсовски Д.,
Неновски Т.,
Смиљковски И.

Јавни финансии

2.

Harvey S.Rosen

Public Finance,
sixth edition

3.

R. Musgrave and
P. Musgrave

Public Finance in
Theory and
Practice

Охрид:
Факултет за
туризам и
угостителство
Mc Grow &
Hill, Inc, New
York,
Mc Grow &
Hill, Inc., New
York

22.2.

Автор

Година
2009

1995

1988
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Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Предметна програма од трет 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

Финансиски пазари и институции
4ЕК300614
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
6
кредити
Доц.д-р Крсте Шајноски / Доц.д-р Виолета Маџова
/
2014/2015

7.

Наставник
Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните
области на знаења : да ги разбираат суштината и практичното значење на
основните принципи на финансиите; да ги познаваат карактеристиките и видовите
на различни финансиски инструменти; да ги познаваат видовите и
карактеристиките на финансиските пазари; да ги познаваат видовите и
карактеристиките на различните финансиски институции. Во последните десетина
години се случија фундаментални, револуционерни промени на финансиските
пазари и институции во светски рамки. На свој начин, низ драматични промени
минаа и македонските финансиски пазари и институции. Овој предмет ќе ги
запознае студентите со главните насоки и содржината на тие промени.
Содржина на предметната програма:
Вовед во финансискиот систем; Финансиски пазари; Финансиски инструменти;
Финансиски институции; Финансиски иновации; Финансиска регулација; Мерење на
каматните стапки; Детерминанти на каматните стапки; Пазар на пари; Пазар на
акции; Пазар на обврзници; Пазар на деривативни финансиски инструменти;
Институционална структура на финансиските пазари; Комерцијални банки; Други
депозитни институции; Небанкарски финансиски институции; Раководење со
финансиски институции.
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на
6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
време
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
25 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
20 часови
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
35 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
35 часови
16.3.

Домашно учење

35 часови

40

17.

Начин на оценување
17.1. Тестови

50 бодови

17.2. Семинарска 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
Метод на следење на
квалитетот на наставата

21.

22.

40 бодови
10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Петковски
Михаил

Финансиски пазари и
институции

Мишкин,
Фредерик С.;
Икинс
Стенли Г

Финансиски пазари и
институции

22.1.
2.

Издавач
Економски
факултетСкопје
Скопје:
Академски
печат

Година
2004

2012

3.
Дополнителна литература

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Frederic
Mishkin

Financial Markets and
Institutions

Atack, Jeremy
& Neal, Larry

The Origins and
Development of
Financial Markets and
Institutions

22.2.
2.

Издавач
AddisonWesley,
New York
Cambridge
University
Press

Година
2004

2009

3.

41
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6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Преку изучувањето на овој предмет, студентите ќе се здобијат со продлабочени
знаења за потеклото и настанувањето на парите, функциите на парите, вредноста
на парите, монетарните стандарди, монетарните агрегати, и најважните
современи монетарни теории и политики. Воедно, студентите ќе стекнат знаења
за институционалната поставеност и функционирањето на банкарскиот сектор,
посебно функционирањето на комерцијалните банки со фокусирање врз сите
видови банкарски работи.
Содржина на предметната програма:
Потекло и развој на парите;Мерење на вредноста на парите;Монетарни
стандарди;Дефинирање на парите и на монетарните агрегати; Монетарни
теории;Инструменти на монетарната политика; Понуда и побарувачка на пари;
Инфлација антиинфлациона политика;Местото и улогата на централните банки;
Банкарските системи во одделни земји; Банкарскиот систем на Македонија денес;
Принципи на банкарското работење; Пасивни активни, неутрални и сопствени
банкарски работи.
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
25 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
20 часови
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
35 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
35 часови

1.
2.
3.
4.

5.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Банкарство
4ЕК300714
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
6
кредити
Проф.д-р Љубе Трпески, Доц.д-р Виолета Маџова /
Доц.д-р Крсте Шајноски
/
2014/2015

16.3.
17.

Начин на оценување
17.1. Тестови

7.

Домашно учење

35 часови
50 бодови
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17.2. Семинарска 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
Метод на следење на
квалитетот на наставата

21.

22.

10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број

22.1.

40 бодови

Наслов

1.

Трпески, Љупчо

Bankarstvo I
bankarsko
rabotenje

2.

Трпески, Љупчо

Монетарна
економија

3.

Неновски Т.,
Делова Ј. Е

Пари и
банкарство

Издавач
Универзитет
ски учебник
Skenpoint,
Скопје
Универзитет
ски учебник
Skenpoint,
Скопје,
Скопје:
Универзитет
Американ
колеџ

Година
2009

2010

2012

Дополнителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Bofinger, Peter

2.

Rose, Peter

22.2.

Наслов

Издавач

Година

Monetary Policy Goals, Institutions,
Strategies, and
Instruments
Commercial bank
management,
Fourth edition

Oxford
University
Press, Oxford

2001

Irwin/McGraw
-Hill, New
York

1999

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

Предметна програма од трет циклус на студии

Наслов на наставниот
предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно

Сметководство
4ЕК300814
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
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6.

институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Со изучувањето на оваа дисциплина студентите ќе навлезат во многу полиња кои
претставуваат предмет на интерес и работа на еден сметководствен менаџер.
Тука тие подетално ќе се запознаат со сметководствените концепти како основа во
градењето на системот за финансиско известување; приходите; финансиската
состојба и тековите на готовина; известувањето за средствата; известувањето за
обврските; известувањето за капиталот; известување во услови на инфлација;
консолидирано финансиско известување и други слични проблеми.;
Содржина на предметот:
Фундаментални концепти и концептуална рамка на финансиското известување;
Мерење и известување на приходите, финансиската состојба, работењето и
тековите на готовината; Мерење и известување на средствата; Мерење и
известување на обврските; Мерење и известување на капиталот на
сопствениците; Позначајни подрачја на корпоративното финансиско известување
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
25 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
20 часови
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
35 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
35 часови

5.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Трет
Број на ЕКТС
6
кредити
Проф.д-р Блажо Недев/Доц.д-р Александар
Костадиновски / Доц.д-р Јанка Димитрова
/
2014/2015

16.3.
17.

7.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

50 бодови

17.2. Семинарска 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

35 часови

40 бодови
10 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.
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20.
21.

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

22.

Македонски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

2

22.1.
3

4

Автор

Наслов

Kieso and
Weygandt

Intermediate
Accounting

Cashin, J.,
Feldman, S.,
Lerner, J. and B.
Englard
Марковски
Слободан и
Блажо Недев
Русевски,
Трајко:

Finansisko
racunovodstvo

Управувачко
сметководство
Финансиско
сметководство 2

Издавач

Година

John Wiley &
Sons, New
York
Faber &
Zgombic
plus, Zagreb

1998

Економски
факултет,
Скопје
Економски
факултетСкопје

2003

1996

2008

Дополнителна литература

22.2.

Прилог бр.3

Ред.
број
1.

Автор
Albrecht Stice

6.
8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот

2.
3.
4.

5.

Financial
Accouniting concepts&applicati
ons

Издавач
SouthWestern,
Cengage
Learning,

Година
2011

Предметна програма од трет 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

1.

Наслов

Статистичка анализа
4ЕК300914
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
6
кредити
Проф.д-р Трајко Мицески / Проф.д-р Татјана
Атанасова Пачемска / Доц.д-р Оливера
ЃорѓиеваТрајковска
/
2014/2015

7.
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10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот овозможува разбирање на основите на статистичката анализа. Тој има
за задача да ги оспособи студентите да ги користат основните статистички методи
при решавањето на бизнис проблемите. Со аплицирање на статистичката
методологија студентите мошне успешно ќе ги спознаваат, откриваат и
експлицираат законитостите и односите помеѓу економските појави и феномени.
Содржина на предметот:
Вовед; Дескриптивна анализа; Случајна променлива и распореди на веројатност;
Статистички примерок; Статистичко оценување; Тестирање на статистички
хипотези; Анализа на варијанса; Хи-квадрат тест; Проста праволиниска регресија
и корелација; Повеќекратна праволиниска регресија и корелација; Индексни
бројки; Анализа на временски серии.
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
25 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
20 часови
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
35 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
35 часови
16.3.

17.

Домашно учење

35 часови

Начин на оценување
17.1. Тестови

50 бодови

17.2. Семинарска 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
Метод на следење на
квалитетот на наставата

21.

22.

40 бодови
10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број
1.

Автор
Глигор Поповски,
Василка Попоска

Наслов
Статистика

Издавач
/

Година
2001
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Тренеска

2.

Пол Њуболд,Вилијам
Л.Карлсон,Бети Торн,

Статистика за бизнис и
економија (Преведувач
од англиски јазик Весна
Буцевска)

Магор, Скопје

Наслов

Издавач

2010

3.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

Автор

Година

2.
3.

Прилог бр.3

Предметна програма од трет циклус на студии

6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Да ги оспособи студентите за користење на современите економетриски методи во
анализата на актуелните економски феномени. Со аплицирање на
економетриската методологија студентите мошне успешно ќе ги спознаваат,
откриваат и експлицираат законитостите и односите помеѓу економските појави и
феномени. Акцент на поврзаноста помеѓу економската теорија, математичката
економија, економската и математичката статистика во функција на правилно
поставување на хипотези, нивно тестирање и извлекување на соодветни
заклучоци. Користење современи софтверски алатки за решавање практични
примери и со цел поткрепување на теоретски воспоставената методологија.
Содржина на предметната програма:
Вовед во економетрија; Едноставен регресионен модел; Повеќекратен
регресионен модел; Нелинеарен регресионен модел; Вештачки променливи;
Автокорелација; Хетероскедастичност; Симултани равенки; Анализа на
временските сери; Мултиколинеарност; Запознавање со економетрискиот
софтверски пакет MICROFIT 4.0; Решавање на задачи со економетрискиот
софтверски пакет MICROFIT 4.0 (едноставен и повеќекратен регресионен модел).
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови

1.
2.
3.
4.

5.

10.

11.

12.
13.
14.

Економетрија
4ЕК301014
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
6
кредити
Проф.д-р Татјана Атанасовска Пачемска / Проф.др Трајко Мицески
/
2014/2015

7.
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15.

време
Форми на наставните
активности

25 часови

16.1.

Предавања- теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

35 часови

16.3.

Домашно учење

35 часови

15.1.
15.2.

16.

17.

Други форми на
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит

20.

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

22.

35 часови

50 бодови

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

21.

20 часови

40 бодови
10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.
2.

Автор

Наслов

Т.Мицески,
К.Чабулева

Д.Јошевски,

Економетрија збирка
задачи,

Т.Мицески,
К.Чабулева

Д.Јошевски,

Економетрија прирачник
за MICROFIT

Издавач
Економски
факултет,
Штип
Економски
факултет,
Штип

Година
(во
печат)
(во
печат)

Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.

В.Буцевска

Економетрија со
примена на EVIEWS

2.

Z.Mladenovic, A.Nojkovic

Zbirka resenih zadataka
iz ekonometrije.

Автор

Наслов

Издавач
Економски
факултет,Ско
пје
Ekonomskog
fakulteta,
Beogradu

Година
2009

2009
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3.
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Прилог бр.3

Предметна програма од трет циклус на студии

6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Предметната дисциплина ги
запознава студентите со теоретските основи на економиката на претпријатието,
односно со конкретната стопанска активност на претпријатијата заради изнаоѓање
на законитостите на нивното функционирање и развиток. Како се применуваат
методите и техниките на економска анализа за мерење и оценување на
успешноста на функционирањето на претпријатието.

1.
2.
3.
4.

5.

10.

Економика на претпријатија
4ЕК301114
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
6
кредити
Проф.д-р Круме Николоски / Доц.д-р Маргарита
Матлиеска
/
2014/2015

7.

11.

Содржина на предметната програма: Економиката на претпријатијата како научна
дисциплина;Претпријатието-основен субјект на пазарното работење; Основање и
локација на претпријатието; Управување со средствата на претпријатието;
Плаќање на трудот; Управување со трошоците на претпријатието; Управување со
ефикасноста и ефективноста на претпријатието; Управување со квалитетот на
економијата на претпријатието; Управување со резултатите на претпријатието;
Економските аспекти на функциите на претпријатието; Стратегија на раст и развој
на претпријатието.

12.
13.
14.

Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
активности
16.2. Самостојни задачи

15.

16.

16.3.
17.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација:
писмена и усна)

25 часови
20 часови

35 часови
35 часови
35 часови
50 бодови
40 бодови

50

17.3. Активност и учество

10 бодови

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит

20.

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

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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски

21.
22.

Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Аврамовски М.

Економика на
претпријатие

Димитар Бојаџиоски,
Олгица Блажеска

Економика на
претпријатие, трето
издание,
универзитетски учебник

22.1.
2.

Издавач
Факултет за
туризам и
организацион
и науки
Економски
факултетСкопје

Година
2005

2009

3.
Дополнителна литература

Ред.
број
1.
22.2.

2.

Автор

Наслов

Миленко Николиќ,
Никола Маленковиќ,
Драгана Покрајичиќ,
Благоја Пауковиќ

Економика подузећа

Фотов Р.

Менаџмент на мал
бизнис

Издавач
Економски
факултетБеоград,
Центар за
издавачки
делатност
Скопје: ЕУРМ

Година
2003

2006

3.

Прилог бр.3
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Предметна програма од трет 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

Осигурување
4ЕК301214
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
2014/2015

7.

Број на ЕКТС

6
51

кредити
Проф.д-р Ристо Фотов / Проф.д-р Ристе
Темјановски
/

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Имајќи предвид дека осигурувањето во основа е стопанска дејност, намерата на
наставата по предметот е да им помогне на студентите во разбирање на
значењето и суштината на економските, пред останатите елементи на
осигурувањето како процес. Во таа насока, целта е поадекватно и аналитички да
се обработат праша¬њата од областа на осигурувањето како микроекономска
научна дисциплина и воедно како синтеза на голем број економски, правни и
математички елементи.
Содржина на предметната програма:
Дефиниција, функција, и класификација на ризикот; Облици и фази на управување
со ризикот; Поим, улога, значење и функција на осигурувањето; Елементи и
техничка организација на осигурувањето; Видови на осигурувања; Соосигурување
и реосигирување; Осигурување на имот; Осигурување на лица; Пензиско
осигирување; Здравствено осигурување.
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
25 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
20 часови
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
35 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
35 часови

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

16.3.
17.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

50 бодови

17.2. Семинарска 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
Метод на следење на
квалитетот на наставата

21.

35 часови

40 бодови
10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација
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22.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Фотов Ристо

Осигурување.

2.

Николовски А.

Осигурување во
бизнисот

22.1.

Издавач
Економски
факултет,
Скопје
Економски
факултет,
Скопје

Година
2006

2005

3.
Дополнителна литература

22.2.

Ред.
број
1.
2.

Автор

Наслов

Николовски А.,
Петрушева Н.
Воган Емет, Џ,, Воган
Тереза М.

Економика на
осигурување
Основи на ризик и
осигурување

Издавач
Скопје: ФОН
универзитет
Скопје:
Академски
печат

Година
2011
2009

3.

Прилог бр.3

Предметна програма од трет циклус на студии

6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Намерата на наставата по предметот е докторантите да се запознаат со маркетинг
концепцијата во работењето на претпријатијата. Основни постулати се како
маркетингот помага во услови на пазарна економија потрошувачите да го
максимираат задоволството, а претпријатијата да го оптимизираат производството
и го максимизираат профитот дејствувајќи во различни пазарни структури
функционира во практиката. Во таа смисла е и потребата да се добијат пошироки
знаења од маркетингот поѓајќи од фактот дека во центарот на интересот на секое
претпријатијатие е потрошувачот и неговите потреби и желби кои треба да се
осознаат со цел истите да бидат задоволени. Тоа ќе се постигне преку
произвоидте што се нудат на пазарот, цените по кои се нудат, каналите на
дистрибуција и промотивните активности кои имаат за цел информирање и

1.
2.
3.
4.

5.

10.

Маркетинг
4ЕК301314
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
6
кредити
Проф.д-р Ристе Темјановски / Проф.д-р Трајко
Мицески
/
2014/2015

7.

53

11.

12.
13.
14.
15.

16.

убедување на потрошувачите. Поради сето ова треба да се оддаде посебно
внимание на производот т.е. услугата, цената, дистрибуцијата и промоцијата како
и на прашањата поврзани со управувањето со маркетинг активностите.
Содржина на предметната програма:
Вовед во маркетинг концептот и маркетинг процесот;
Маркетинг и бизнис окружување;
Маркетинг стратегии;
Маркетинг микс и комбинирање на инструментите;
Производ и маркетинг на услуги, цена, промоција, дистрибуција и on-line
маркетинг;
Настапот на домашниот и странските пазари;
Маркетинг истражување;
Маркетинг планирање;
Примена на маркетинг концепцијата во работењето на претпријатијата преку
осознавање на основите на управувањето и раководењето со маркетинг
активностите;
Осознавање на однесувањето на потрошувачите кон кои е насочена понудата на
претпријатието;
Управување со интегрираните маркетинг комуникации;
Управување со маркетинг организацијата, евалуација и контрола на маркетинг
активностите.
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
25 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
20 часови
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
35 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
35 часови
16.3.

17.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

50 бодови

17.2. Семинарска 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

35 часови

40 бодови
10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски

54

21.

Метод на следење на
квалитетот на наставата

22.

Литература

Самоевалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
1.
22.1.

2.

3.

Автор

Наслов

Јовановска-Ристевска С.
Philip
Kotler,
Gary
Armstrong, Jon Saunders,
Veronica Wong
Russ Winer Ravi Dhar

Издавач

Година

Маркетинг: теорија и
пракса
Principles of Marketing

Економски
факултет
Pearson
Education

2010

Marketing Management,
4/E

Pearson
Education

2010

2003

Дополнителна литература
Ред.
број
1.
22.2.

Автор

Наслов

Kotler &Armstrong

2.

Dhruv
Levy,

3.

Јаковски, Б., Јовановска
Р. С.

Прилог бр.3

Grewal,

Michael

Principles of marketing,
eight edition
“Marketing”
Маркетинг, 7 изд.,
универзитетски учебник

Издавач
Prentice-Hall
international
McGraw – Hill
Companies,
Inc., New York
Економски
факултет

Година
1999
2008

2004

Предметна програма од трет циклус на студии

6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Напредни сознанија за процесот на на управување со производите, процесот на
брендирање и управување со брендот како основа за позиционирање и
диференцијација на производите на пазарот. Докторантите стекнуваат
компетенции преку добивање напредни сознанија за принципите на стратегиско
однесување со потрошувачите преку следните категории:
 управување со производите и брендот,
 карактеристиките на брендот и стратегиите на брендирање,

1.
2.
3.
4.

5.

10.

Однесување на потрошувачите и CRM
4ЕК301414
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
6
кредити
Доц.д-р Весна Георгиева Свртинов / Доц.д-р Јанка
Димитрова
/
2014/2015

7.

55

11.

12.
13.
14.
15.

16.

 стратегиите на диференцијација на нови производот ,
со што стекнуваат теоретски и практични сознанија за стратегиите на животниот
циклус на производот, ги запознаваат специфичните креативни стратегии и
тактики на производ и бренд и друго.
Содржина на предметната програма:
1. Управување со производот, производната линија и производниот микс.
2. Маркетинг стратегии за воведување нов производ и животен циклус на
производ.
3. Управување и одржување на бренд и стратегии за брендирање.
4. Однесување на потрошувачите, промоција и бренд.
5. Диференцијација на производ и бренд.
6. Градење, мерење и управување со привлечноста на брендот.
7. Елементи на идентитет на брендот и еднаквост на бренд (brand equity)
8. Управување со портфолио на бренд и позиционирање на бренд.
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
25 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
20 часови
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
35 часови
активности
16.2. Самостојни задачи
35 часови
16.3.

17.

Домашно учење

35 часови

Начин на оценување
17.1. Тестови

50 бодови

17.2. Семинарска 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
Метод на следење на
квалитетот на наставата

21.

40 бодови
10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

StrategicMarketing Management,7th ed.

22
.

Литература
Задолжителна литература
22.1.
Ред. Автор
Наслов

Издавач

Годин
56

број
1.

а

2.

Richard Elliott, Larry
Percy
Kevin Lane Keller

3.

Aaker, D. A.

Strategic Brand
Management
Strategic Brand
Management, 3/E
Brand Portfolio
Strategy

Дополнителна литература
Автор
Ред.

број
1.

Aaker, D. A.

StrategicMarketing
Management,7th ed.

Russ Winer Ravi
Dhar

Marketing
Management, 4/E

22.2.
2.

Наслов

Oxford

2007

Dartmouth
College
New York:
Free Press

2008

Издавач
John Wiley
and Sons,
Inc., New
York
Pearson

2004

Година
2004

2010

3.

Прилог бр.3

Предметна програма од трет циклус на студии

6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој курс е да им овозможи на студентите да стекнат знаења и да
развијат вештини потребни за ефективно организирање, развивање , креирање и
менаџирање на претприемничките идеи. Императив на овој курс е стекнување и
продлабочување на знаења и способности за аналитичко истражување,
менаџирање и развој со сопствената компанија. Овој концепт подразбира
дефинирање на цели, одредување на начинот на мерење на ефикасноста,
изработка на алтернативи и избор на најповолна алтернатива за стартување,
финансирање, менаџирање, маркетинг акција, како и запознавање со правните
барања за поседување и оперирање на мал бизнис.
Развојот на претприемништвото треба да биде насочено во две насоки. Во насока
на поврзаност со големите системи (претпријатија) и во насока на основање
автономни мали претпријатија кои ќе произведуваат стока наменета за домашниот
и странскиот пазар. Развојот на таквите претпријатија, засновани на капацитетите
на модерните технологии, ќе придонесе кон постепена промена и на стопанската
структура, со што ќе се овозможи и поголем економски развој на државата.

1.
2.
3.
4.

5.

10.

11.

Претприемништво

UGD301113
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
6
кредити
Проф.д-р Ристо Фотов / Проф.д-р Ристе
Темјановски
/
2014/2015

7.

Содржина на предметната програма:
57

12.
13.
14.
15.

16.

 Претприемништво- минато и глобален процес;
 Идентификување на бизнис можности и поставување на цели,
 Претприемиачи и пазарна економија,
 Видови на сопственост,
 Развивање на бизнис план,
 Идентификување на потребите на пазарот,
 Финансирање и осигурување на бизнисот,
 Поставување на маркетинг цели,
 Комуникациони вештини и вештини за решавање на проблеми
 Правна етичка и општествена одговорност на бизнисот
 Информатичката технологија и претприемништвото.
Методи на учење: Метод на усно и писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Други форми на
16.1. Проектни задачи
активности
16.2. Самостојни задачи
16.3.

17.

Домашно учење

Начин на оценување
17.1. Тестови

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит

20.

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

22.

20 часови

35 часови
35 часови
35 часови
50 бодови

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

21.

25 часови

40 бодови
10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
22.1.

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач

Година
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1.

Таки Фити,
Верица Хаџи ВасилеваМарковска
Милфорд Бејтмен
Фотов Р.

Претприемништво

Скопје:
Економски
факултет

2007

Претприемништво,
Интерна скрипта,

УГД,
Економки
фаултет –
Штип,

2011, еформа

Дополнителна литература

Ред.
број
1.
22.2.
2.

Прилог бр.3

Автор

Наслов

Издавач

Allen, Kathleen and Meyer,
Earl.

Entrepreneurship & Small
Business Management
Workbook.(First Edition).

Марија Зарезанкова –
Потевска & Emeric
Soljymossy.

Претприемништво.

Glencoe/McGr
aw-Hill:
Woodland
Hills, CA.
Штип, 2ри
Август

Година
2006

2013

Предметна програма од трет циклус на студии

6.

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

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
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 предметот:
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 писмено излагање
Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 25 часови = 150 часови
Распределба на расположивото
25+20+105=150 часови
време
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
25 часови

1.
2.
3.
4.

5.

10.

11.

12.
13.
14.
15.

Менаџмент на човечки ресурси

UGD300315
ДЕЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Економски факултет
Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
Трет
Број на ЕКТС
6
кредити
Проф.д-р Трајко Мицески / Проф.д-р Еленица
Софијанова
/
2014/2015

7.
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активности

16.1.

настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

35 часови

16.3.

Домашно учење

35 часови

15.2.

16.

17.

Други форми на
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови

18.

Kритериуми за оценување
(бодови/ оценка)

19.

Услов за потпис и полагање
на завршен испит

20.

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

22.

35 часови

50 бодови

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

21.

20 часови

40 бодови
10 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)
Освени 42 бодови од парцијални испити,
изработена семинарска работа и редовност на
предавања и вежби.
Македонски
Самоевалуација

Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Бојаџиоски, Д.; Ефтимов,
Љ.

Менаџмент на
човечките ресурси

Матис Л.Р.; Џексон, Х.Џ.

Управување со човечки
ресурси 12 издание
(превод на македонски
јазик)

22.1.
2.

Издавач
Економски
факултетСкопје
Магор –Скопје

Година
2009

2010

Дополнителна литература

Ред.
број

Автор

1.

Armstrong M.

2.

Jackson, E.S; Schuler,
R.S.; Werner, S.

22.2.

Наслов
Armstrong’s Handbook of
Human Resource
Management Practice,
11th edition,
Managing Human
Resources, 10th edition

Издавач

Година

Kogan Page,
London, U.K.,

2009

Mason: SouthWestern
Cengage
Learning,

2009
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3.

15. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПОДАТОЦИ НАВЕДЕНИ ВО
ЧЛЕНОТ 5 ОД ОВОЈ ПРАВИЛНИК (ПРИЛОГ БР. 4)

Наставнички и соработнички кадар
Редовни професори:
1. Проф.д-р Љубе Трпески
2. Проф. д-р Трајче Мицески

3. Проф.д-р Милан Илиески

Банкарство
Деловно планирање
Современ менаџмент
Статистичка анализа
Економетрија
Маркетинг
Менаџмент на човечки ресурси
Корпоративно управување

Вонредни професори:
1. Проф. д-р Ристо Фотов

2. Проф.д-р Ристe Темјановски

3. Проф. д-р Круме Николоски
4. Проф.д-р Еленица Софијанова
5. Проф.д-р Татјана Атанасовска
Пачемска

Корпоративни финансии
Корпоративно управување
Осигурување
Претприемништво
Деловно планирање
Осигурување
Маркетинг
Претприемништво
Економика на претпријатија
Современ менаџмент
Менаџмент на човечки ресурси
Економетрија
Статистичка анализа

Доценти:

1. Доц. д-р Крсте Шајноски
2. Доц. д-р Маргарита Матлиевска
3. Доц. д-р Александар Костадиновски
4. Доц. д-р Оливера ТрајковскаЃеоргиева
5. Доц.д-р Виолета Маџова
6. Доц.д-р Јанка Димитрова
7. Доц.д-р Весна Георгиева Свртинов
8. Доц.д-р Стеван Габер

Банкарство
Финансиски пазари и институции
Економика на претпријатија
Сметководство
Јавни Финансии
Статистичка анализа
Финансиски пазари и институции
Банкарство
Сметководство
Однесување на потрошувачите и
CRM
Однесување на потрошувачите и
CRM
Јавни Финансии
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Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Љубе Трпески
Дата на раѓање
03,08,1947
Степен на
VIII
образование
Наслов на научниот
Доктор по економски науки
степен
Каде и кога го
Образование
Година
Институција
завршил
Високо образование 1970
УКИМ (Економски
образованието
факултет)
односно се стекнал
Магистериум
1976
Florida State University,
со научен степен
Chiko, USA,
Универзитет во Белград
Докторат
1980
УКИМ (Економски
Факултет)
Подрачје, поле и
Подрачје
Поле
Област
област на научниот
Општествени науки
Економски науки,
Монетарна економија
степен магистер
Подрачје, поле и
Подрачје
Поле
Област
област на научниот
Општествени науки Економски науки
Монетарна економија
степен доктор
Доколку е во работен Институција
Звање во кое е избран и област
однос да се наведе
институцијата каде
работи и звањето во
кое е избран и во
која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Монетарна економија
2.
Банкарство
62

10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Љубе Трпески
1. Bankarstvo & bankarsko rabotenje,
Skenpoint, 2009 g. (ucebnik)
2. СВЕТСКАТА
ФИНАНСИСКАНКРИЗА (2007...?)ПРИЧИНИ, ПОСЛЕДИЦИ,
ИЗЛЕЗ...........
Годишник на Економски факултет –
Скопје ISSN 0489-0922
Tom 44C.1-550 Скопје 2009.
3. Monetarna ekonomija, Skenpoint,
2010 g. (ucebnik)
4. Предвремената отплата на
надворешниот долг на Република
Македонија
Годишник на Економски факултет –
Скопје ISSN 0489-0922
Tom 45C.1-654 Скопје 2010.

Издавач / година

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
1. Ljube Trpeski,
"VIEW ON MONETARY
Ekonomski fakultet,
Bogoljub
INTEGRATION IN THE EURO
Skopje MAY 30-31,
Jankoski, Vesna
ZONE IN TERMS OF THE
2013,
Kondratenko
THEORY OF OPTIMUM
CURRENCY AREAS", THE
9TH INTERNATIONAL
CONFERENCE OF ASECU
ON SYSTEMIC ECONOMIC
CRISIS: CURRENT ISSUES
AND PERSPECTIVES,
2.
2. Ljube Trpeski,
"CENTRAL BANK
Ekonomski fakultet,
Bogoljub
INDEPENDENCE,
Skopje, NOVEMBER
Jankoski
TRANSPARENCY AND
18, 2011
ACCOUNTABILITY: THE
CASE OF MACEDONIA",
INTERNATIONAL
CONFERENCE ORGANIZED
BY THE FACULTY OF
ECONOMICS-SKOPJE:
"FINANCE AND MONETARY
POLICY AFTER THE GLOBAL
FINANCIAL CRISIS
3.
Ljube Trpeski,
"OPERATIONAL EFFICIENCY
Ekonomski fakultet,
Bogoljub
OF "OPERATIONAL
Stip, 13-15
Jankoski
EFFICIENCY OF THE
СЕПТЕМВРИ, 2012
63

CENTRAL BANKS – A CASE
STUDY FOR THE NATIONAL
BANK OF THE REPUBLIC OF
MACEDONIA",
МЕЃУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА
БИЗНИС, ЕКОНОМИЈА И
ФИНАНСИИ „ОД
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА ДО
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА–
ПРЕДИЗВИЦИ НА СВЕТОТ
ШТО СЕ МЕНУВА“,
ОРГАНИЗИРАНА ОД
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
ШТИП,
4.
Ljube Trpeski,
Maastrich criteria and their
Gjorgji Gockov
(non) compliance by EU
member states
МЕЃУНАРОДНА
КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА
БИЗНИС, ЕКОНОМИЈА И
ФИНАНСИИ „ОД
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА ДО
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА–
ПРЕДИЗВИЦИ НА СВЕТОТ
ШТО СЕ МЕНУВА“,
ОРГАНИЗИРАНА ОД
5.
Ljube Trpeski,
World Economic Crisis and the
Bogoljub
Operational Efficiency of
Jankoski, Vesna
Central Banks, The Case of
Kondratenko
Macedonia,
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Љубе Трпески
Bankarstvo & bankarsko rabotenje,
(ucebnik)
2.
Љубе Трпески
3. Monetarna ekonomija, (ucebnik)
3.

Ljube Trpeski,
Bogoljub
Jankoski, Vesna
Kondratenko

World Economic Crisis and the
Operational Efficiency of
Central Banks, The Case of
Macedonia,

4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи

ГОДИНА.

Ekonomski fakultet,
Stip, 13-15
СЕПТЕМВРИ, 2012
ГОДИНА.

Lap Lambert Academik
Publishing, Germany, 2013
g.
Издавач / година
Skenpoint, 2009 g.
Skenpoint, 2010 g.
Publishing Lap Lambert
Academik, Germany, 2013
g.

Издавач / година
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11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.

Ljube Trpeski,
Bogoljub
Jankoski, Vesna
Kondratenko

World Economic Crisis and the
Operational Efficiency of Central
Banks, The Case of Macedonia,

Publishing Lap Lambert
Academik, Germany, 2013
g.

2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
Ljube
"OPERATIONAL
МЕЃУНАРОДНА
ЕКОНОМСКИ
Trpeski,
EFFICIENCY OF
КОНФЕРЕНЦИЈА
ФАКУЛТЕТ ШТИП,
Bogoljub
THE CENTRAL
ЗА БИЗНИС,
13-15
Jankoski
BANKS – A CASE
ЕКОНОМИЈА И
СЕПТЕМВРИ, 2012
STUDY FOR THE
ФИНАНСИИ „ОД
ГОДИНА.
NATIONAL BANK
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА
OF THE REPUBLIC ДО
OF MACEDONIA",
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА–
ПРЕДИЗВИЦИ НА
СВЕТОТ ШТО СЕ
МЕНУВА“,
2.
"CENTRAL BANK
INTERNATIONAL
Ekonomski fakultet,
Ljube
INDEPENDENCE,
CONFERENCE
Skopje,NOVEMBER
Trpeski,
TRANSPARENCY
ORGANIZED BY
18, 2011
Bogoljub
AND
THE FACULTY OF
Jankoski
ACCOUNTABILITY: ECONOMICS3
THE CASE OF
SKOPJE: "FINANCE
MACEDONIA",
AND MONETARY
Ljube
POLICY AFTER
Trpeski,
THE GLOBAL
ЕКОНОМСКИ
Gjorgji
Maastrich criteria
FINANCIAL CRISIS, ФАКУЛТЕТ ШТИП,
Gockov
and their (non)
МЕЃУНАРОДНА
13-15
compliance by EU
КОНФЕРЕНЦИЈА
СЕПТЕМВРИ, 2012
member states
ЗА БИЗНИС,
ГОДИНА.
ЕКОНОМИЈА И
ФИНАНСИИ „ОД
ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈА
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4

Ljube
Trpeski,
Bogoljub
Jankoski,
Vesna
Kondratenko

"VIEW ON
MONETARY
INTEGRATION IN
THE EURO ZONE
IN TERMS OF THE
THEORY OF
OPTIMUM
CURRENCY
AREAS",

ДО
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА–
ПРЕДИЗВИЦИ НА
СВЕТОТ ШТО СЕ
МЕНУВА“
THE 9TH
INTERNATIONAL
CONFERENCE OF
ASECU ON
SYSTEMIC
ECONOMIC
CRISIS: CURRENT
ISSUES AND
PERSPECTIVES,

MAY 30-31, 2013,
SKOPJE

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Трајко Мицески
Дата на раѓање
19.05.1953 год
Степен на образование
Доктор на економски науки и Доктор на менаџмет
Наслов на научниот степен
Редовен професор
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Високо
1977
УКЛО (ЕФ)
стекнал со научен степен
образвание
Магистериум
1985
УКЛО (ЕФ)

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Докторат I
Докторат II
Подрачје
Општествени
науки
Подрачје
Општествени
науки

1992
2003
Поле
Економски
науки
Поле
Економски
науки

УКЛО (ЕФ)
УКИМ (ИСППИ)
Област
Финансии
Област
Финансии

Менаџмент со
Организациони човечки ресурси
науки и
управување
(менаџмент)
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во кое Универзитет ,,Гоце Делчев”Редовен професор
е избран и во која област
Економски факултет-Штип
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус
на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Еономски факултет-УГД-Штип
1.
Здравствена статистика и
Здравствен менаџмент,
анализа на податоци
2.
Менаџмент на човечки ресурси во Здравствен менаџмент,
Општествени
науки

8.

9.
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здравството
Финансиски менаџмент, Здравствен
Стратегиски менаџмент
менаџмент, Менаџмент и
претприемништво,
4.
Финансиски менаџмент, Меѓународна
економија, Банкарство финансии и
Статистика
осигурување, Менаџмент и
претприемништво, Сметководство
финансии и ревизија
5.
Финансиски менаџмент, Меѓународна
Економетрија
економија, Менаџмент и
претприемништво,
6.
Финансиски менаџмент, Банкарство
финансии и осигурување, Менаџмент и
Менаџмент
претприемништво, Сметководство
финансии и ревизија
7.
Производствен менаџмент
Менаџмент и претприемништво,
8.
Менаџмент на човечки ресурси
Менаџмент и претприемништво,
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
9.2.
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Менаџмент и лидерство
МБА-Менаџмент
2.
Организациско однесување (50 % МБА-Менаџмент
со друг професор)
3.
Здравствена статистика и
Здравствен менаџмент
информациони системи (50 % со
друг професор)
4.
Менаџмент со човечки ресурси
МБА-Менаџмент и Здравствен менаџмент
(изборен)
5.
Стратегиски менаџмент(изборен,
МБА-Менаџмент и Здравствен менаџмент
50 % со друг професор)
6.
Статистика за бизнис
МБА-Менаџмент 3+2
7.
Стратегиски маркетинг
МБА-Менаџмент и Здравствен менаџмент
(изборен)
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
9.3.
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
10. Селектирани резултати во последните пет години (Последна година-2013 год.)
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
Buyer analysis from life
Miceski, Trajko and Stojovska,
Balkan Social Science
1.
3.

Natasa (2013)

2.

Miceski, Trajko and Cabuleva,
Kostadinka and Josheski,
Dushko (2013)

expectancy aspect as a
factor in formulating
marketing strategy.

Review, 2. pp. 251-269.
ISSN 1857- 8772

Influence of food on the birth
rate of the population in the
Republic of Macedonia.

Journal of Hygienic
Engineering and Design,
4. pp. 132-139.

Life expectancy in the
Republic of Macedonia and

Regionalni razvoj i
demografski tokovi
zemalja Jugoistočne

3.
Miceski, Trajko and Fotov,
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4.

Risto (2013)

the EU countries and its
correlative dependency with
GDP per capita.

Miceski,
Trajko and Kostadinovski,
Aleksandar (2013 )

Trends of population natality
in Macedonia and
neighboring countries.

Miceski, Trajko and Pasovska,
Silvana (2013)

Marketing strategy to
differentiate the offer.

5.

10.2.

Evrope. Univerzitet u
Nišu, Ekonomski fakultet,
Niš, Srbija, pp. 487-494.
ISBN 978-86-6139-067-8
Regionalni razvoj i
demografski tokovi
zemalja Juogistocne
Evrope; Međunarodni
naučni skup (18). pp.
449-456. ISSN ISBN:
978-86-6139-067-8
Contemporary
management challenges
and the organizational
sciences, 2. pp. 157-158.
ISSN ISBN 978-6084729-00-6

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Проф. д-р Саша Митрев – Студија
1.
за
одржлив Универзитет „Гоце
раководител на тимот
развој
на
органско Делчев“ – Штип,
Проф. д-р Љупчо Михајлов
земјоделско
(2010).
Проф. д-р Трајко Мицески
производство
во
Проф. д-р Блажо Боев
Асс. м-р Фиданка Трајкова
Источниот
плански
Асс. м-р Билјана Балабанова
регион .
Асс. м-р Наталија Маркова
Асс. м-р Петар Клетникоски
Дипл. инж. агр. Васко Златковски
Ангела Бикова
Дипл. инж. агр. Жаклина Голчева
Дипл. инж. хидр. Ѓорши Тушевски
Дипл. шум. инж. Дарко Шумански

2.

10.3.

Miceski,Trajko
and Fotov,Risto
and Temjanovski, Riste and
Kostadinovski,
Aleksandar and Georgieva
Svrtinov, Vesna and Cabuleva,
Kostadinka and Josheski,
Dushko and Stojovska,
Natasa (2013)

Состојби и перспективи
за зголемување на
наталитетот во
Р.Македонија со осврт на
идентификување на
факторите на
влијание. [Project] (In Press)

3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.

Стратегиски маркетинг.

Miceski, Trajko (2013)

Издавач / година
Универзитет „Гоце
Делчев" - Штип. ISBN
978-608-4708-86-5

Издаден електронски
учебник : Начин на
пристап (URL):
http://www.ugd.edu.mk.
Национална и
универзитетска
библиотека "Св.
68

2.

10.4.

Проф. д р. Трајче Мицески,
м-р Горан Миладинов

”Збирка на решени
задачи по Статистика”.

3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
T.Мицески, П. Клетникоски
Заедничката аграрна
политика на ЕУ,

2.

T.Мицески

Очекуваното траење на
животот во европските
земји и нивната
корелативна зависност
со бруто-домачниот
призвод по жител,
Корелациска зависност
меѓу живородените деца
и склучените бракови и
живородените деца и
разведените бракови,

3.

К. Чабулева,
T.Мицески, Т Јованов

4.

T.Мицески

Менаџмент
филозофијата на
совршенство-лидерство
со љубов,

5.

Мицески Т., Клетникоски П.
(2010):

Синергиски менаџмент
систем (SMS).

Климент Охридски",
Скопје,
658.8:005.21(075.8)
а) Маркетинг
стратегија Високошколски
учебници,
COBISS.MK-ID
95310090
Универзитет Гоце
Делчев.Штип.2008
(Рецензиран труд).

Издавач / година
Годишен
зборник,Универзитет
,,Гоце Делчев,, -Штип,
Економски факултет,
2009 , Година 1
Volume I. стр.101-108
Годишен
зборник,Универзитет
,,Гоце Делчев,, -Штип,
Економски факултет,
2009 , Година 1
Volume I. стр. 25-34
Годишен
зборник,Универзитет
,,Гоце Делчев,, -Штип,
Економски факултет,
2009 , Година 1
Volume I. стр.150-161
Годишен
зборник,Универзитет
,,Гоце Делчев,, -Штип,
Економски факултет,
2009, Година 1
Volume I. стр. 34-43
II научна
конферениција
„Квалитет и
безбедност на храна“
со меѓународно
учество. Факултет за
биотехнички науки Битола: стр.141-148.
2010 год

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
100
11.2. Магистерски работи
20
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11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Contemporary
1.
Miceski, Trajko and Pasovska,
Silvana (2013)

2.
Miceski, Trajko and Stojovska,
Natasa (2013)

3.

Miceski, Trajko and Stojovska,
Natasa (2013) Прва
меѓународна научна
конференција на тема:

Process of change in
marketing strategy and
structure.

Улогата
на
емаркетингот во услови
на
променета
демографска структура
на потрошувачите, со
осврт на Р.Македонија.

Информациите за
наталитетот во
Р.Македонија како
поттик за
идентификување на
факторите на влијание
за таквите состојби.

4.
Глобална маркетинг
Miceski,Trajko and Pasovska, конкуренција.
Silvana (2013 )
5.

Miceski,
Trajko and Pasovska,
Silvana (2013)

6.
Temjanovski R., Miceski T.
(2013. ):

7.

Miceski T., Temjanovski R.
(2013):

Different views towards
the satisfaction
improvement of the
consumers based on
national and global level.
Impact of road network on
spatial distribution of rural
community and process of
depopulation in
R.Macedonia
Dynamic analysis of the
development trends of
births in rural hilly-mountain
areas in R.Macedonia.

management challenges
and the organizational
sciences, 2. pp. 155-156.
ISSN ISBN 978-6084729-00-6
Прва
меѓународна
научна конференција на
тема: „Влијанието на
научно – технолошкиот
развиток во областа на
правото, економијата,
културата,
образованието
и
безбедноста
во
Република Македонија“,
Еуробалкан, 20-21 Dec
2013,
Скопје,
Македонија
„Влијанието на научно
–
технолошкиот
развиток во областа на
правото, економијата,
културата,
образованието
и
безбедноста
во
Република Македонија“,
Еуробалкан, 20-21 Dec
2013, Скопје.

Меѓународна
конференција,
Промените во
глобалното
општество, Европски
универзитет - Скопје .
Меѓународна
конференција:
Промените во
глобалното
општество, Европски
универзитет-Скопје.
The scientific symposium
„Problems and
perspectives of hilly
mountain areas“ 1215.09.2013, Ohrid,
Republic of Macedonia
The scientific symposium
„Problems and
perspectives of hilly
mountain areas“ 12-
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15.09.2013, Ohrid,
Republic of Macedonia.

12.2.

12.3.

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
5 Oct. 2013,
The Third
1.
Miceski,
Trajko and Stojovska,
Natasa (2013 ) I

2.

3.

4.

Improving the quality
of human resources
management in
touristic organizations
- key factor for
increasing the
satisfaction of service
users.

International
Scientific
Congress Biennale, 5 Oct
2013, University
of Tourism and
Management,
Skopje,
Macedonia.
Меѓународна
конференција
„Рачуноводство
теорија и пракса“
- Бања Лука

Miceski,
Trajko and Pasovska,
Silvana (2013) .

Methods and
instruments for
assessing human
resource performance.

Miceski,
Trajko and Cabuleva,
Kostadinka and Josheski,
Dushko (2013)

Influence of food on
the birth rate of the
population in the
Republic of
Macedonia.

Hygienic
Engineering and
Design
Skopje,
Makedonija

Miceski T. Kletnikoski P.

Implementation of
QMS and EMS in
tobacco companies
according to the
strategic
development of this
branch in EU.
Engeneering and
Design Group.

Journal of
hygienic
engineering and
design –
European
Hygienic
World Congres
on hygienic
engineering and
design,
Macedonia: str.
224-227.

2013

2013

2011

Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски
трудови
Име и презиме
Ристо Фотов
Дата на раѓање
25.03.1952
Степен на образование
VIII
Наслов на научниот степен
Доктор по економски науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Високо
1975
УКИМ (Економски
стекнал со научен степен
образование
факултет)
71

Магистериум

6.

7.

8.

9.

УКИМ ( Економски
Факултет)
Докторат
1991
УКЛО (Економски
Факултет)
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Општествени
Економски
Меѓународна
науки
науки,
економија
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Општествени
Економски
Меѓународна
науки
науки
економија
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Eкономски факултет
Вонреден професор
кое е избран и во која
Универзитет “Гоце
област
Делчев”- Штип
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус
на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Претприемништво

2.
Основи на финансии
3.
4.
5.
6.

Управување со ризици
Меѓународен монетарен и
трговски систем
Биланс на плаќање
Финансиски менаџмент

7.
Осигурување

1982

Здравствен менаџмент, Менаџмент и
претприемништво,
Финансиски менаџмент, Меѓународна
економија, Здравствен менаџмент,
Банкарство финансии и осигурување,
Сметководство финансии и ревизија
Здравствен менаџмент,
Меѓународна економија,
Меѓународна економија,
Финансиски менаџмент, Банкарство
финансии и осигурување, Менаџмент и
претприемништво, Сметководство
финансии и ревизија
Финансиски менаџмент, Банкарство
финансии и осигурување,
Сметководство финансии и ревизија

Управување со финансиски
Банкарство финансии и осигурување,
ризици
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Финансиски менаџмент
МБА- менаџмент и
2.
Глобална Економија
Економија на европска унија
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
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број
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Ристо Фотов

“ECONOMIC AND FINANCIAL

FIRST
INTERNATIONAL
CONFERENCE FOR
BUSINESS,
ECONOMICS AND
FINANCE, Економски
факултет при
Универзитетот Гоце
Делчев-Штип, 2012
2.
Ристо Фотов
Ефектите од
Зборник на трудови
глобализација на светот
од меѓународна
што се менува
конференција во
организација на
Првиот Приватен
Универзитет во Р.
МакедонијаЕвропски
Универзитет- Скопје,
стр.
, 2013 година
3.
Анализа на глобалните
Зборник на трудови
аспекти на трудот и
од меѓународна
неговата хуманизација
конференција во
организација на
Првиот Приватен
Универзитет во Р.
МакедонијаЕвропски
Универзитет- Скопје,
стр.
, 2013 година
4.
Risto Fotov i Dushko
Population growth and
XVIII Tematski naucni
Josheski
economic growth: Empirical skup: Regionalni razvoj
estimation for a samle of
I demografski tokovi
Balkan countries, p. 419zemalja jugoistocne
438
Evrope, Ekonomski
fakultet u Nišu,
21.06.2013.
5.
Risto Fotov i Trajko
Life expectancy in the
XVIII Tematski naucni
Miceski
Republic of Macedonia and skup: Regionalni razvoj
the EU countries and its
I demografski tokovi
correlative dependency with zemalja jugoistocne
GDP per capita, p 487-494. Evrope, Ekonomski
fakultet u Nišu,
21.06.2013.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
ASPECTS OF THE
GLOBALIZATION
PROCESS”,

10.2.

број
1.

Ристо Фотов

Можности за
искористување на
геотермалната енергија
во Република Македонија,
објавен во зборникот под
наслов: Геотермална
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Меѓународна економија
Штип: Универзитет
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Ристо Фотов
Финансиски менаџмент.
Штип: Универзитет
[Универзитетски учебник]
Гоце Делчев , 2010.
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Меѓународни финансии.
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4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
74
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Ристо Фотов
“ECONOMIC AND
FIRST
2012
FINANCIAL ASPECTS INTERNATIONAL
OF THE
CONFERENCE
GLOBALIZATION
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PROCESS”,
ECONOMICS
AND FINANCE,
Економски
факултет при
Универзитетот
Гоце ДелчевШтип, 2012
2.
Ристо Фотов
Зборник на
2013
трудови од
меѓународна
конференција во
организација на
Првиот
Приватен
Универзитет во
Р. МакедонијаЕвропски
УниверзитетСкопје, стр.
,
2013 година
3.
Intelectual
Зборник на
2013,
efforts and
трудови од
the economy, меѓународна
конференција во
организација на
Првиот
Приватен
Универзитет во
Р. МакедонијаЕвропски
УниверзитетСкопје, стр.
,
2013 година
4.
Risto Fotov i
Population growth
XVIII Tematski
2013
Dushko Josheski and economic
naucni skup:
growth: Empirical
Regionalni razvoj
estimation for a
I demografski
samle of Balkan
tokovi zemalja
countries, p. 419-438 jugoistocne
Evrope,
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7.

8.
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Risto Fotov i
Trajko Miceski

Life expectancy in
the Republic of
Macedonia and the
EU countries and its
correlative
dependency with
GDP per capita, p
487-494.

Ekonomski
fakultet u Nišu,
21.06.2013.
XVIII Tematski
naucni skup:
Regionalni razvoj
I demografski
tokovi zemalja
jugoistocne
Evrope,
Ekonomski
fakultet u Nišu,
21.06.2013.
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Финансиски менаџмент, Меѓународна
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5.
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Маркетинг политика на цени
Финансиски менаџмент, Бизнис
информатика
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Применета економија
Банкарство финансии и осигурување,
Менаџмент и претприемништво,
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Маркетинг менаџмент
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Temjanovski R.

4.

Темјановски Р.

учесници и победници.
Strengthening neighbourhood
economic cooperation: crucial
factor for positive economic
growth
Towards sustainable transport
policy and harmonizing external
trade by mode of transport:
Macedonian case.

универзитет, 2010.
Sofia, Faculty of Finance
and accountancy / 2011

Новата економија во
дигиталната ера: виртуозен
круг на технологија и растеж.

Економски институтСкопје: Научната
конференција на тема:
Предизвиците на
науката во економија
базирана на знаењесостојби и перспективи.
30 мај, 2012.

Sarajevo: Bosnia and
Herzegovina from 31
May – 1 June 2012.ISSD
2012.

77

5.

10.2.

10.4.

Competitiveness transport system
as a necessary pre-condition for a
successful European integration:
Macedonian case for a successful
European integration:
Macedonian case.

Banja Luka - University of
Banja Luka Faculty of
Mechanical Engineering.
2013

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.

10.3.

Temjanovski R.

Група автори, Влада
на РМ

Студија за развој на
туризмот во град Скопје

Влада на Република
Македонија. 2005.

2.

МАНУ

Во работниот тим на
Лексикографски завод при
МАНУ за изработката на
Македонска енциклопедија

МАНУ за изработката
на Македонска
енциклопедија 2006.

3.

Miceski, Trajko and
Fotov, Risto and
Temjanovski, Riste
and Kostadinovski,
Aleksandar and
Georgieva Svrtinov,
Vesna and Cabuleva,
Kostadinka and
Josheski, Dushko and
Stojovska, Natasa

Состојби и перспективи за
зголемување на
наталитетот во
Р.Македонија со осврт на
идентификување на
факторите на влијание,
http://eprints.ugd.edu.mk/6268/

Универзитет „Гоце
Делчев“ - Штип, 2013.
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Ред. Автори
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број
1.
Ристе Темјановски
Претприемнички маркетинг
менаџмент. [Универзитетски
учебник]
2.
Ристе Темјановски
Tранспорт
и
шпедиција.
[Универзитетски учебник]
3.
Ристе Темјановски
Применета
економија.
[Универзитетски учебник]
4.
Ристе Темјановски
Е-бизнис.
[Универзитетски учебник]
5.
Ристе Темјановски
Економска географија
[Универзитетски учебник]
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
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Temjanovski R.
The
railway
connection
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between
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and
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mode
of
strengthening
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collaboration.

Издавач / година
Скопје: Европски
универзитет, 2008.
Скопје: Европски
универзитет, 2010.
Скопје: Европски
универзитет, 2010.
Универзитет „Гоце
Делчев - Штип, 2012.
Универзитет „Гоце
Делчев - Штип, 2013.
Издавач / година
Varna: International
conference. Trends
and chalnenges in the
economic development
10-11 May, 2012.
(331-348)
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Svrtinov G.V.,
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Strengthening
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knowledge and innovation as
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Примената на методот на
графови во решавањето
на просторно економската
проблеми.
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Yearbook - Faculty
of Economics. Vol 5,
No
1
(2013):
Yearbook 2013.

Competitiveness transport system Banja Luka - University of
as a necessary pre-condition for a Banja Luka Faculty of
successful European integration:
Mechanical Engineering.
Macedonian case for a successful 2013
European integration:
Macedonian case.
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11.

Jubilee International
Scientific Conference
dedicated to the 20th
anniversary of the
establishment of the
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D.
A.
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Academy
of
Economics - Svishtov ,
Faculty
of
Management
and
Marketing 10-11 May
2013 Department of
Strategic Planning.
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Dynamic analysis of the
development trends of births in
rural hilly-mountain areas in
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Temjanovski R., Svrtinov

Strengthening institutional

Трета меѓународна
научна конференција
на тема: „Промените
во глобалното
општество“ . Скопје,
Македонија, (06 - 07
јуни 2013 година).
Европски
универзитет
Република
Македонија
The scientific
symposium „Problems
and perspectives of
hilly mountain areas“
12-15.09.2013, Ohrid,
Republic of Macedonia
Четврта Меѓународна
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Miceski T. (2013):
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Stabile Norwegian economic
system and challenges of fragile
global financial flow.

научна конференција
"МЕЃУНАРОДЕН
ДИЈАЛОГ: ИСТОКЗАПАД”. 19-20.04.2013
Journal of social issues
Nr. 23. 2013 [ISSN 03549852]

Impact of road network on
spatial distribution of rural
community and process of
depopulation in R.Macedonia.

The scientific
symposium „Problems
and perspectives of
hilly mountain areas“
12-15.09.2013, Ohrid,
Republic of Macedonia
6.
Темјановски Р.,
Креативна и културно
Трета меѓународна
Свртинов Г.В. (2013): претприемништво во
научна конференција
глобалниот бизнис свет.
на тема: „Промените
во глобалното
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Европски
универзитет
Република
Македонија
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Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Општествени науки
Економски
Економија и
науки
организација на труд
Доколку е во работен однос да
Институција
Звање во кое е избран и
се наведе институцијата каде
област
работи и звањето во кое е
Eкономски факултет
Доцент
избран и во која област
Универзитет “Гоце Делчев”Штип
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Основи на економија

2.
3.

Здравствена економија
Здравствено информациони системи

4+1 Меѓународна економија / Финансиски
менаџмент
4+1 Здравствен менаџмент
4+1 Здравствен менаџмент
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10.

4.
Развој на економска мисла
4+1 Здравствен менаџмент
5.
Јавно здравство
4+1 Здравствен менаџмент
6.
7.
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Круме Николоски
Менаџмент
здравствено ”- Годишен ззборник
информациони системи - од 2009, Универзитет
податоци преку информации „Гоце Делчев“ – Штип,
до знаење
Економски факултет,
2009

10.2.

2.

Круме Николоски

Човечки ресурси во јавноздравствениот систем – од
адекватна работна сила до
квалитетна здравствена
заштита

Универзитет „Гоце
Делчев“ – Штип,
Економски факултет,
2009

3.

Круме Николоски

Менаџментот во креирањето
на здравствената стратегија

o

4.

Круме Николоски

Социјалниот дијалог –
неразделен дел од
општествено економскиот
систем

мај, 2007Скопје

Економија и
бизнис, октомври
2008

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број

1.
2.
3.

82

10.3.

10.4.

11.

12.

4.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Весна Георгиева
Positive and negative

Свртинов, Круме
Николовски, Влатко
Пачешковски

effects of financial
globalization on developing
and emerging economies

2.

Ристо Фотов, Круме
Николоски и Катерина
Фотова

АНАЛИЗА НА АКТУЕЛНИТЕ
АСПЕКТИ НА ТРУДОТ И
НЕГОВА ХУМАНИЗАЦИЈА
стр. 292-300

3.

Ристо Фотов, Круме
Николоски и Катерина
Фотова

ЕФЕКТИТЕ ОД
ГЛОБАЛИЗАЦИЈАТА НА
СВЕТОТ ШТО СЕ МЕНУВА
стр. 430-438

Издавач / година

Издавач / година

State University in
Tetovo, International
Scientific Conference
"Regional Economic
Cooperation in the
Process of
Globalization,
Зборник на трудови
од меѓународна
конференција во
организација на
Првиот Приватен
Универзитет во Р.
МакедонијаЕвропски
УниверзитетСкопје, стр.
,
2013 година
Зборник на трудови
од меѓународна
конференција во
организација на
Првиот Приватен
Универзитет во Р.
МакедонијаЕвропски
УниверзитетСкопје, стр.
,
2013 година

4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
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12.2.

12.3.

4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
2.
3.

Прилог бр.4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв циклус на студии и за ментори на докторски трудови

1.

Име и презиме

Еленица Софијанова

2.

Дата на раѓање

19.07.1965

3.

Степен на образование

VIII

4.

Наслов на научниот степен

Доктор по менаџмент

5.

Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Образование

Година

Институција

Високо образование

1989

УКИМ (ФФ)

Магистериум

2005

ИСППИ

Докторат

2007

ИСППИ

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје

Поле

Област

Менаџмент

Манаџмент на
човечки
ресурси

Менаџмент на
човечки ресурси

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје

Поле

Област

Менаџмент

Менаџмент

Менаџмент

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде

Институција

6.

7.

8.

Звање во кое е избран и
област
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работи и звањето во кое е
избран и во која област

9.

Економски и Земјоделски
факултет Универзитет “Гоце
Делчев”- Штип

Вонреден професор
Економика во аграрот и
развој

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

1.

Агроменаџмент

Општа насока / Земјоделски
Факултет, Универзитет Гоце
Делчев-Штип

2.

Рурална економија

Рурален развој / Земјоделски
Факултет, Универзитет Гоце
Делчев-Штип

3.

Маркетинг на земјоделски производи

Агроменаџмент / Земјоделски
Факултет, Универзитет Гоце
Делчев-Штип

4.

Менаџмент на фарма

Агроменаџмент / Земјоделски
Факултет, Универзитет Гоце
Делчев-Штип

5.

Агропретприемништво

Агроменаџмент / Земјоделски
Факултет, Универзитет Гоце
Делчев-Штип

6.

Конфликт менаџмент

Здравствен менаџмент/ Економски
Факултет, Универзитет Гоце
Делчев-Штип

7.

Деловна здравствена комуникација

Здравствен менаџмент/ Економски
Факултет, Универзитет Гоце
Делчев-Штип

број

9.2.

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
број

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

1.

Основи на менаџмент

Катедра за прехрамбена
технологија и преработка на
анимални производи – Земјоделски
факултет
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9.3.

2.

Менаџмент во туризмот

Рурален туризам

3.

Стратегиски менаџмент

МБА Менаџмент – Економски
Факултет

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
број

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

1.
2.
10.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
број
1.

Sofijanova, Elenica and
Zabijakin-Chatleska, Vesna

2.

Sofijanova, Elenica

Наслов

Издавач / година

High
performance
work
practices and organizational
performance: an analysis of
the Macedonian food and
beverage industry

In: XI International
Scientific
Conference
"Management and
Engineering '13",
23-26 June 2013,
Sozopol, Bulgaria.

Corporate governance and
corporate responsibility in
environmental management.
3.

4.

Sofijanova, Elenica and
Zdravkovska, Milka and
Kovacevska, Ivona

Sofijanova, Elenica and
Zabijakin-Chatleska, Vesna

In:
XVIII
Symposium
on
Biotechnology, 1516,
03. 2013,
Čačak, Srbija.

Systemic thinking in a
function of the dynamic
complexity

In: The 8th IRDO
International
Conference:
Social
Responsibility and
Current
Challenges, 0709. 03.2013,
Maribor.

Employee involvement and
organizational performance:
evidence from the
manufacturing sector in
Republic of Macedonia

In: The
International
Scientific
Conference
"Business and
Regional
Development", 2086

21 June 2013,
Trakia University,
Bulgaria.
5.

10.2.

Sofijanova, Elenica

Planning and implementing
change in agribusiness

. In: XVIII
Symposium on
Biotechnology,
2013, Čačak,
Srbija.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори

Наслов

Издавач / година

број
1.

Еленица Софијанова

TEMPUS Project Western ЕУ, 2009 - 2013
Balkan
Rural
Extension
Network through Curriculum
Reform, JP – 158777

2.

Еленица Софијанова

2.
TEMPUS SATIS
Project number 159143-HUJPCR

ЕУ, 2009 - 2012

3.

Еленица Софијанова

3.
Современи
креативни техники и
комуникациски вештини

МОН, 2012 - 2013

4.

Еленица Софијанова

4.
Модернизација во
образовниот процес

МОН, 2010

5.
10.3.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
број

Наслов

Издавач / година

1.

Еленица Софијанова

„Управување со
организациските
конфликти“

УГД – Штип -2010

2.

Еленица Софијанова

„Неконтролирана
конфликтност во
организациското
однесување,,

УГД – Штип -2010

3.
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4.
5.
10.4.

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
број
1.

Sofijanova, Elenica and
Dimovska, Violeta and
Catleska, Vesna

Наслов

Commitment to quality in
agribusiness

Издавач / година

International
Scientific on-line
Journal "Science
& Technologies",
3 (6). pp. 1-4.
ISSN 1314-4111,
(2013)

2.

Sofijanova, Elenica and
Kuzelov, Aco and Fotov,
Risto and Catleska, Vesna

Implementing teamwork for
quality in agribusiness

International
scientific on-line
journal "Science &
Technologies", 3
(6). pp. 1-4. ISSN
1314-4111, (2013)

3.

Sofijanova, Elenica and
Kletnikoski, Petar and
Dimovska, Violeta and
Dimitrovski, Zoran

Comparative Economic
Analysis of Wheat
Production Using Certified
and Uncertified Seed: The
Case of Ovcepole Region in
Republic of Macedonia.

Scientific Works of
UFT Volume LIX2012 “Food
Science,
Engineering and
Technologies”. pp.
922-926. (2012)

4.

Sofijanova, Elenica and
Kletnikoski, Petar

Intellectual Capital a New Form of
Creating
an
Economic
Competitiveness in
a Global Economy.

Megunarodna
naucna
konferencija,
Sozopol. ISSN
1313-7123, (2011)

5.

Sofijanova, Elenica and
Marjanova Jovanov, Tamara
and Kletnikoski, Petar

Marketing strategy - a strong
base for tourism growth and
development: A Case study
analysis – Republic of
Macedonia. Collections of
Papers,

The Second
International
Scientific
Congress Biennale: The
influence of
tourism on
economic
development. pp.
682-691. (2011)
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11.

12.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
7
11.2. Магистерски работи
1
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет
години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните
пет години
Ред.

Автори

Наслов

Издавач / година

број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2.

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.

Автори

Наслов

Издавач / година

број
1.
2.
12.3.

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред.
број

Автори

Наслов на трудот

Меѓународен
собир/
конференција

Година

1.
2.
3.
4.
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Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски
трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот
степен
Каде и кога го завршил
образованието односно
се стекнал со научен
степен

6.

Подрачје, поле и
област на научниот
степен магистер

7.

Подрачје, поле и
област на научниот
степен доктор

8.

Доколку е во работен
однос да се наведе
институцијата каде
работи и звањето во
кое е избран и во која
област

9.

Татјана Атанасова – Пачемска
19.08.1973
VIII
Доктор на математички науки
Образование
Доктор на
математички
науки

Година
2006

Магистер на
математички
науки

2002

Дипломиран
професор по
математика

1995

Подрачје
Природноматематички
науки
Подрачје
Природноматематички
науки
Институција

Поле
математика
Поле
математика

Институција
Универзитет„Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје,
Природно-математички
факултет
Универзитет„Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје,
Природно-математички
факултет
Универзитет„Св. Кирил и
Методиј“ – Скопје,
Природно-математички
факултет
Област
Топологија,
функции,анализа
Област
Топологија,анализа

Звање во кое е избран и област

Вонреден професор на
областите математика
(теориска и применета) и
методика
(математичко/информатичко
образование)
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Математика 1
Економски факултет – сите акредитирани
студиски програми
2.
Математика 2
Технички факултети при УГД, математика
при ФИ
3.
Методика на наставата по
Факултет за образовни науки
математика 1, 2
4.
Веројатност и статистика
Информатика, бизнис информатика,
математика, ЕТФ, Машински факултет
5.
Линеарна алгебра
Информатика, математика
Универзитет„Гоце Делчев“
- Штип
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6.

Бизнис информатика, Финансиски
менаџмент, Меѓународна економија,
математика
Математика
математика

Топологија
Примена на ИКТ во
наставата по математика
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Одбрани поглавја од
Информатика, Факултет за информатика
математичка анализа
2.
Препознавање на облици
Информатика, математика
(компјутерска и
геометриска топологија)
3.
Одбрани поглавја од
Информатика, математика
топологија
4.
Статистичка анализа и
Информатика, Факултет за информатика
обработка на податоци
5.
Биостатистика
Земјоделски факултет
6.
Финасиска и актуарска
Финансиска математика
математика
7.
Економско-математички
Финансиска математика
модели
8.
Современи тенденции во
Математичко/информатичко образование
наставата по
математика/информатика
9.
Современа методика на
Математичко/информатичко образование
наставата по
математика/информатика
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Компјутерска и геометриска Компјутерска техника и информатика –
топологија
Факултет за информатика
2.
Дигитална топологија
Компјутерска техника и информатика –
Факултет за информатика
3.
Случајни процеси
Компјутерска техника и информатика –
Факултет за информатика
4.
Теорија и модели на
Компјутерска техника и информатика –
одлучување (моделирање и Факултет за информатика
менаџмент на ризик)
5.
Статистика и примени
Сите студиски програми на трет циклус на
студии на Универзитетот „Гоце Делчев“ Штип
6.
Економетрија
Деловна економија, Економски факултет
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1. Marija Miteva,
On Products of
Mathematical problems in
Biljana JolevskaDistributions in
engineering, USA,
Tuneska, Tatjana
Colombeau Algebra
Hindawi Publishing
Atanasova Corporation, 2014 ( IF =
Pacemska
1,383)
7.
8.

10.

Финансиска и актуарска
математика
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2. Vasilija Sarac,
Tatjana Atanasova
- Pacemska

3.

4.

10.2.

10.3.

Nikita Shekutkovski,
Tatjana Atanasova
Pacemska, Gorgi
Markoski
Biljana Jolevska
Tuneska, Tatjana
Atanasova Pacemska

Implementation of Genetic
Algorithms in Efficiency
Factor Optimization of
Electromechanical
Devices.
Maps of
Quasicomponents
Induced by Shape
Morphism
Further Results on
Colombeau Product of
Distributions

Wulfenia Journal, 21 (1).
ISSN 1561-882X, 2014 ( IF
= 0,287)

Glasnik matematicki,
December 2012, IF-0,45 за
2011

International Journal of
Mathematics and
Mathematical Sciences,
USA,
Hindawi Publishing
Corporation, 2013
5.
Slagjana Jakimovik, What Mathematics School Croatian Journal of
Irena Trajanovska,
Beginners Know and Can Education
Valentina Gogovska, Do
Vol:15; Sp.Ed. No. 1/2013,
Tatjana Atanasova – a Matter of Importance
pages: 99-110, IF 0,125 за
Pachemska
2012
or Not
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Татјана Атанасова
Функционални простори, Научно истражувачки
– Пачемска
тополошки и статистички проект финансиран од
(раководителаспекти и примена во
Унверзитет„Гоце Делчев“
главен истражувач) електротехниката
– Штип, 2013-2015,
раководител
2.
Татјана Атанасова
Фондирање на теоријата Билатерален проект
– Пачемска
на облик
помеѓу МОН и
(соработникМинистерството за наука
истражувач)
на Р.Хрватска, 2010-2011учесник
3.
Татјана Атанасова
Диференцијабилност на МОН на Р.Македонија,
– Пачемска
локални линеарно
2003-2006
(истражувач)
независни множества
4.
Татјана Атанасова
Инклузивно образование UNICEF, 2011- 2015
– Пачемска
(учесник)
5.
Татјана Атанасова
Градење на
USAID , 2011-2013
– Пачемска
капацитетите за јазична
(учесник)
и математичка
писменост за
унапредување на
резултатите од учењето
кај учениците
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Татјана Атанасова
Математика ( за
Универзитет „Гоце
– Пачемска
економисти)
Делчев“ – Штип, 2013
2.
Татјана Атанасова
Математика за второ
Просветно дело Скопје,
– Пачемска,...
одд. (национален
2008
учебник)
92

Математика за трето
Просветно дело Скопје,
одд. (национален
2008
учебник)
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Evica Dimitrieva,
Statistical Process Control XL Symposium on
Tatjana Atanasova in Wine Industry Using
Operational Research,
– Pacemska, Sanja Control Cards
Zlatibor 2013
Pacemska
Tatjana Atanasova Topological Concepts in
2.
VI International Balkan
– Pacemska,
Early Chilhood and
Congress for Education and
Slagjana Jakimovik
Elementary School
Science:
Sanja Pacemska
Education
The Modern Society and
Education, 2011
Tatjana Atanasova Some new concepts in
3.
The 5 – th International
– Pacemska, Sanja teaching mathematics
Balcan Congress in
Pacemska
Education, Edrene,
2009,Proceedings, p. 535 540
Tatjana Atanasova Using of Statistical
4.
XI Balkan Conference on
– Pachemska,
Methods in the Making
Operational Research,
Evica Dimitrieva,
Decision Process – Case
BALCOR 2013, University
Sanja Pacemska
of Macedonian
of Belgrade, Faculty of
Companies
Organizational Sciences
Tatjana Atanasova Some aspects of
5.
Proceedings of IV
– Pacemska, Biljana arbitrating
Congress of
Zlatanovska,
Mathematiciants of
Limonka Lazarova
Macedonia, 2010
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
>20
11.2. Магистерски работи
1 одбранета магистерска работа и 7 во завршна
фаза на изработка
11.3. Докторски дисертации
/
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет
години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните
пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Biljana Jolevska
Further Results on
International Journal of
Tuneska, Tatjana
Colombeau Product of
Mathematics and
Atanasova Distributions
Mathematical Sciences,
Pacemska
USA, Hindawi Publishing
Corporation, 2013
Tatjana Atanasova Using of Statistical
2.
XI Balkan Conference on
– Pachemska,
Methods in the Making
Operational Research,
Evica Dimitrieva,
Decision Process – Case BALCOR 2013, University
Sanja Pacemska
of Macedonian
of Belgrade, Faculty of
Companies
Organizational Sciences
3.
Slagjana Jakimovik, What Mathematics
Croatian Journal of
Irena Trajanovska,
School
Education
Valentina Gogovska, Beginners Know and Can Vol:15; Sp.Ed. No. 1/2013,
3.

Татјана Атанасова
– Пачемска,...
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Tatjana Atanasova
Pachemska
4.

5.

6.

12.2.

12.3.

N. Shekutkovski, T.
AtanasovaPachemska , G.
Markoski
Vasilija Sarac,
Tatjana Atanasova
- Pacemska

Vasilija Sarac,
Tatjana AtanasovaPacemska, Sanja
Pacemska,
Dragan Minovski

Do
– a Matter of Importance
or Not
Map of quasicomponents
induced by a shape
morphism

pages: 99-110

Implementation of
Genetic Algorithms in
Efficiency Factor
Optimization of
Electromechanical
Devices.
Impacts of Moodle on
electrical engineering
courses: opportunities
and challenges

Wulfenia Journal, 21 (1).
ISSN 1561-882X, 2014 ( IF
= 0,287)

Glasnik Matematicki, Vol.
47, No.2 (2012) p.431-439

Proceedings of the Fifth
International
Scientific Conference –
FMNS2013, p 222-227

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
1. Marija Miteva,
On Products of
Mathematical problems in
Biljana JolevskaDistributions in
engineering, USA,
Tuneska, Tatjana
Colombeau Algebra
Hindawi Publishing
Atanasova Corporation, 2014 ( IF =
Pacemska
1,383)
N. Shekutkovski, T.
2.
Map of quasicomponents Glasnik Matematicki, Vol.
Atanasovainduced by a shape
47, No.2 (2012) p.431-439,
Pachemska , G.
IF 0,302 за 2011
morphism
Markoski
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
Vasilija Sarac,
Impacts of Moodle
Fifth International
2013
Tatjana
on electrical
Scientific
Atanasovaengineering
Conference ,
Pacemska,
courses:
Blagoevgrad
Sanja
opportunities and
Bulgaria
Pacemska,
challenges
Dragan
Minovski
2.

Tatjana
Atanasova Pachemska

A non compact
version of Borsuk
theorem for
components

3.

Slagjana
Jakimovik, Irena
Trajanovska,

What Mathematics
School
Beginners Know and

Third International
Conference on
Topology an its
Applications,
(ICTA)
International
Conference –
Education in The

2012

2012
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Valentina
Gogovska,
Tatjana
Atanasova
Pachemska

Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

Can Do
– a Matter of
Importance or Not

Modern European
Environement

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Крсте Шајноски
03.08.1973
VIII
Доктор на економски науки
Образование
Година
Високо
1997
образование
Магистериум
2006
Докторат
2009
Подрачје
Поле
Економски науки
Финансиски
менаџмент
Подрачје
Поле
Економски науки
Финансиски
менаџмент
Институција

Институција
УКИМ (ЕФ)
УКИМ (ЕИ)
УКИМ (ЕИ)
Област
Финансии и банкарство

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен
Звање во кое е избран
однос да се наведе
и област
институцијата каде работи
Eкономски факултет Универзитет
Доцент
и звањето во кое е избран
“Гоце Делчев”- Штип
и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус
на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Монетарна економија
Финансиски менаџмент- Економски
факултет
2.
Девизен систем и девизно
Финансиски менаџмент и Меѓународна
работење
економија
3.
Финансиски пазари и институции Финансиски менаџмент
4.
Хартии од вредност и портфолио Финансиски менаџмент
менаџмент
5.
Надворешно трговско и девизно
Туризам- Факултет за туризам и бизнис
работење
логистика
4.
Регулирање на финансиските
Јавна администрација – Правен
пазари
факултет
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Пари и банки
МБА – менаџмент – Економски факултет

9.

Област
Финансии и банкарство
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2.

Факултет за информатика

Финансии и банкраство – Економски
факултет
4.
Управување со финансиски
Финансии и банкраство – Економски
институции
факултет
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Доц. д-р Крсте
„Тhe macedonian
International conference
Шајноски Асс. Влатко
economy in the process
for business, economy
Пачешкоски
of globalization“
and finance (1
;Штип ; 2012) –
Апстракти COBISS.MKID 92094218
3.

10.

Хартии од вредност и портфолио
менаџмент
Современи концепции напарите

2.

3.

10.2.

Асс. м-р Влатко
Пачешкоски, Доц. д-р
Крсте Шајноски

Д-р Крсте Шајноски
м-р Емилија
Митева-Кацарски,
м-р Марина
РадосављевиќБојчева

„Globalization and
developing countries“

International conference
for business, economy
and fi nance (1
;Штип ; 2012) –
Апстракти COBISS.MKID 92094218

„Тhe instability of euro
zone and the threats of its
collapse“

Меѓународна научна
конференција: “Лицата
на кризата” (910.03.2012) „Европски
универзитет“- Скопје
ISBN 978-6084574-47-7.
Contemporary Issues in
Economics, Business and
Management – ISBN 97886-6091-042-6 EBM 2013,
Kraguјevac, Serbia.
Промените во
глобалното општество,
Трета меѓународна
научна конференција,
2013. ISSN 978-6084574-58-3

4.

Sajnoski, Krste and
Madzova, Violeta

„Globalization and
global currency“,

5.

Sajnoski, Krste and
Paceskoski, Vlatko

„Глобализацијата
како генератор на
економски диспаритети
во светската економија“

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
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1.

Крсте Шајноски

2.

Крсте Шајноски

3.

Крсте Шајноски

4.

Крсте Шајноски

5.

Крсте Шајноски

6.

Крсте Шајноски

Поголема
транспарентност на
компаниите и
навремено објавување
на финансиските
податоци
Една година
инвестициони фондови
во Македонија
Медиумите,
информациите на
пазарот на капитал, и
јакнење на
корпоративната
одговорност
Мерење на економскиот
придонес на
аудиовизуелните
индустрии во
Македонија (Measuring
the economic contribution
of the audiovisual
industry), под број
03/102,2013, при што
активностите во
рамките на проектот
завршуваат во мај, 2014
година.

PhD Krste Shajnoski is
engaged as an economic
evaluator in the frame of
project No. 2011/277-811
with the title,, Restore our
past to build our future”.

USAID – Македонија
2010

USAID – Македонија
2010
Комисија на хартии од
вредност на Република
Макеоднија 2010

Проектот е подржан од
страна на
меѓународниот фонд за
културна разноликост (
International Fund for
Cultural Diversity) на
УНЕСКО.

Project is financed
by the European
Commission under the
program of Europe Aid
No.131266. All activities of
the project are realized in
the Republic of Macedonia
during the period of

Проект за развој на Проектот е подржан од
курикулум за студии од УНЕСКО канцеларијата
втор
циклус
во во Скопје.
соработка со истакнати
професионалци
од
Данската
школа
за
новинарство и медиуми,
Универзитетот
Виндесхејм
од
Холандија
како
и
Универзитетот Кардиф
од Велика Британија,
под број 03/345 од 2011
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година.
10.3.

10.4.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Крсте Шајноски
Монетарна економија
УГД – Штип - 2011
2.
Крсте Шајноски
Девизен систем и
УГД – Штип -2011
девизно работење
3.
Крсте Шајноски
Берзанскиот бум во
Влабор – Скопје - 2006
2005 година - фикција
или реалност
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Крсте Шајноски
Зошто не се повтори
- „Економија и бизнис“2005 година
Скопје 2006
2.
Крсте Шајноски
Инвестициони фондови „Економија и бизнис“ –
- зошто ги нема и покрај Скопје 2007
нивното значење
3.
Крсте Шајноски
Се надувува ли ценовен - „Економија и бизнис“ –
балон?
Скопје 2007
4.
Доц. д-р Крсте
“Оpportunities for
Годишен зборникШајноски,
upheaval in developing
„Економски
market securities in
Факултет“-Штип 2012
Мacedonia”,
ISSN: 1857- 7628
5.

Доц. д-р Крсте
Шајноски,

Инвестиционите
Годишен зборник на
фондови - недоволно
Економски факултет –
развиен сегмент на
Штип, 2011
пазарот на капитал,
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
10
11.2. Магистерски работи
4
11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет
години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Krste Sajnoski , PhD
Foreign exchange rate in Journal of Sustainable
the realization of export- Development, 2011
oriented development
strategy of the Republic
of Macedonia
2.

Sajnoski, Krste

Reasons for reduction of Journal of Sustainable
the
stock
exchange Development 2013, 4 (6).
activities in the Republic ISSN 1857-8519
of Macedonia
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12.2.

12.3.

3.

Sajnoski, Krste

Debt–to-GDP Ratio and
the rate of indebtedness
of the Republic of
Macedonia,

Journal of sustainable
development, Integrated
Business Faculty – Skopje
2013 ISSN 1857-6095

4.

Sajnoski Agis, Sajnoski
Krste,

“Adjustment of currency
convertibility”

5.

Madzova, Violeta and
Sajnoski, Krste and
Davcev, Ljupco

6.

Sajnoski, Krste

E-Government as an
Efficient Tool towards
Good Governance
(Trends and
Comparative Analysis
throughout Worldwide
Regions and within West
Balkan Countries)
Balkan
Exchange rate of the
denar in an export
oriented development
strategy

Integrated Business
Faculty – Skopje 2014,
ISSN 1857 – 8519
Social Science Review.
ISSN 1857- 8772, Stip
2013

7.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
Krste Sajnoski
Global imbalances and the
Svistov
2011
dollar
2.
Крсте Шајноски
New model for development
Prilep
October
and stabilisation of the
2011
economy of the republic of
Macedonia necessary,
3.
Крсте Шајноски
Patot na denarot do
Megjunaroden 2011
prifakjanje na evroto slavjanski
Megjunaroden dijalog istok
institut - Sveti
zapadNikole
4.
Крсте Шајноски
Year2008 versus year 2009
megjunarodna 2008
from an exchange point of
godisna
view- Who will win?- 9-ta
konferencija na
Makedonska
berza

Прилог бр.4

1.
2.

Journal od Sustainable
development 2012 , ISSN
1857-6095

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање

Маргарита Матлиевска
22. 05. 1965
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3.
4.
5.

Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

VIII
Доктор на менаџмент
Образование
Високо
образование
Магистериум
Докторат
Подрачје
Биотехнички науки

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Општествени науки

8.

9.

Година
1991

Институција
УКИМ (ШФ)

1996
2006
Поле
Шумарство и
хортикултура

УКИМ (ШФ)
УКИМ (ИСППИ)
Област
Одгледување на
шуми
Уредување на
шуми
Област
Стратешки
менаџмент

Поле
Организациони
науки и
управување
(менаџмент)
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во кое Eкономски факултет
Доцент на менаџмент
е избран и во која област
Универзитет “Гоце Делчев”Штип
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Меѓународен менаџмент
Меѓународна економија
(Економски факултет, УГД, Штип)
2.
Основи на здравствен менаџмент
Здравствен менаџмент
(Економски факултет, УГД, Штип
3.
Стрес менаџмент
Здравствен менаџмент (Економски
факултет, УГД, Штип)
4.
Економика на претпријатие
Финансиски менаџмент (Економски
факултет, УГД, Штип)
5.
Одржлив развој
Меѓународна економија (Економски
факултет, УГД, Штип)
6.
Економија на животна средина
Здравствен менаџмент
(Економски факултет, УГД, Штип)
7.
Менаџмент на мали бизниси
Финансиски менаџмент
(Економски факултет, УГД, Штип)
8.
Економика на внатрешна трговија
Финансиски менаџмент
(Економски факултет, УГД, Штип)
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Стратегиски менаџмент
2012/2013, Економски факултет, УГД,
Штип
2.
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Економика на претпријатија
2013/2014, Економски факултет, УГД,
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10.

Штип
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Nedanovski, P.,Matlievska, “The legal framework and its
M. and Mitrevski, V.
influence on the scope and
the structure of the FDIs –
the case of the R. of
Macedonia”

Издавач / година

Conference
proceedings, First
REDETE
Conference
“Economic
development and
entrepreneurship
in
transition
economies:
A
Review of Current
Policy Approaches,
2011
“Global imbalances and the
Economics and
dollar.”
Management in the
21st CenturySolutions for
Sustainability and
Growth.
International
Jubilee Scientific
Conference,
Volume1. Tsenov
Academic
Publishing House,
Svishtov, 2011
“Environmental protection as Collection of
a
factor
for
tourism scientific papers of
development
nonfiscal The Second
goals of taxes”
International
Scientific Congress
- Biennale "The
influence of
tourism on
economic
development,
Skopje, Macedonia
2011
“Legal Aspects of
Сборник доклади
Environment Policies in the
от международна
Republic of Macedonia.”
научна
конференция, II,
2012

2.

Sajnoski, K., Matlievska,
M.,Gaber,
S.,MitevaKacarski, E. and Nikolova,
E.

3.

Matlievska,
M.
Nedanovski, P.

and

4.

Matlievska,
Nikolova, E.

M.

and

5.

Matlievska,
Gjorgjeska, B.

M.

and “Управување со квалитетот
на водата во Охридското
езеро - значаен елемент за
збогатување на
туристичката понуда”

“First
Internatioanal
Scientific Congress
of Tourism and
Management”:
101

10.2.

„The
Challenges
and Perspectives
of the Tourism and
Management”
Skopje, Republic
of Macedonia,
Conference
Proceedings,
2009
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Учесник како експерт за “Sustainable Development
Council of Europe,
одржлив
развој
од Strategies in Europe”
2008.
Македонија
2.
Член на работна група од “Environmental Snapshot of
EU, REC,
Македонија
South Eastern Europe”
Norwegian Ministry
Проект финансиран од
of Foreign Affairs,
Европската
комисија (REReP Country Profiles)
2006
(програма
CARDS)
и
Министерството
за
надвпорешни работи на
Норвешка, март 2006.
3.
Член на Работна група на “Извештај за напредокот
Влада на
проектот
кон Милениумските
Република
развојни цели”
Македонија
Влада на Република
(“Report on the progress
(јуни 2009)
Македонија
towards the Millennium
(проект финансиран од
Development Goals”)
UNDP)
4.
Член на работна група за Подготовка на
Сл весник на РМ
социјална
политика
и националната програма за
број 122 од
вработување
усвојување на правото на
ноември 2006
Решение
за Европската унија и
определување
на подготовка на
составот на работните преговарачките позиции за
групи
преговори за членство во
Европската унија
5.
Изработувач на Terms of
“Поддршка за изработка на Националната
Reference за проектот
Национална стратегија за
стартегија за
одржлив развој на
одржлив развој на
Влада на Република
Република Македонија”
Република
Македонија
(“Support to the Preparation
Македонија е
(проект финансиран од
of a National Strategy for
усвоена на 132-та
Кралството Шведска
Sustainable Development in
седница на Влада
преку Шведската агенција the Republic of Macedonia”)
на Република
за меѓународна
Македонија
соработка, Sida)
одржана на
12.01.2010
6.
Влада
на
Република “Национална стратегија за Влада на
Македонија
одржлив
развој
на Република
шумарството”
Македонија, 2009
Член
на
Управниот
комитет на проектот
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

(проект финансиран од
FAO, 2006)
Проект TCP/MCD/3002 (A)
Влада
на
Република Одговори на Прашалникот
Македонија
доставен од Европската
комисија
Одговорно лице и член на
работната
група
за
животна средина
(проект координиран од
Секретаријатот
за
европски прашања на
Република Македонија)
Министерство за животна
средина
и
просторно
планирање/Институт
за
социолошки и политичкоправни истражувања

“Истражувачки проект за
обезбедување аналитичка
и прогностичка граѓа во
функција на изработка на
Национална стратегија за
одржлив
развој
на
Република Македонија”

Координатор на проект
(проект финансиран од
UNDP и Министерство за
животна
средина
и
просторно планирање)
Tempus JER-17013-2002
"Training of Trainers”

Tempus
2002

Continuing
education
in
European
Affairs:
Establishment of European
Inegration Training Centre
IB_JER-17013- "Seminar on Negotiations”

Continuing
education
in
European
Affairs:
Establishment of European
Inegration Training Centre
Член на работна група на „Економско управување и
проектот
координација на странска
помош„

Член на работна група на “Менаџмент
проектот за централната ресурси”
влада

на

човечки

Влада на
Република
Македонија
(2003 – 2004)

Министерство за
животна средина
и просторно
планирање /
Институт за
социолошки и
политичко-правни
истражувања,
Скопје, 2003

College of Europe,
Institute of
Postgraduated
European Studies,
Briges, Belgium
(April 2004)
College of Europe,
Institute of
Postgraduated
European Studies,
Briges, Belgium
(April 2005)
Центар за
постдипломски
студии по
применета
политика и
менаџмент на
Универзитетот
Питсбург во
Скопје
(април, 2005)
Институт за јавна
администрација
KPMG/Barents
(USA) и
Министерство за
правда на
Република
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Македонија
(април – јуни,
1998)
Strengthening the capacity of Објавено во
the Ministry of Environemnt Службен весник
and Physical Planing, PR. на РМ
NO. 112680/D/SV/MK.
Влада на
Република
Македонија
(2004)

Член на Поткомитетот за
приближување
на
националното
законодавство
со
законодавството на ЕУ,
работна група животна
средина,
подгрупа
заштита на природата.
Проект финансиран од ЕУ
во рамки на програмата
PHARE 99
Изработувач
“2004 Survey for Reporting Ministry
of
on
National
Sustainable Environment and
Development Strategies”,
Physical Planning,
RM,
December
2004.
Координатор и член на "Национална проценка за Објавено во
Националниот
одржлив
развој
на Службен весник
подготвителен комитет и Република Македонија"
на РМ
на Координативното тело
на проектот
Влада на
Република
Македонија,
(2002)
Член на работна група на “Извештај за напредокот
Влада на
проектот
кон Милениумските
Република
развојни цели”
Македонија
Влада
на
Република (“Report on the progress
(2005)
Македонија
towards the Millennium
Development Goals”)
Член
на
Управниот “Управување
со Министерство за
комитет на проектот
медицински отпад”
животна средина
и просторно
планирање, 2006
Консултант на проектот
"Прирачник за изработка на Министерство за
Локална Агенда 21"
животна средина
и просторно
планирање
(2003)
Консултант
“Акционен план за одржлив Проект поддржан
Средства обезбедени од развој на Галичник”
од Регионалниот
EuropeAid Канцеларијата
центар
за
за
соработка
на
заштита
на
Европската
комисија,
животната
2005.
средина
за
Централна
и
Источна Европа
(2005)
Професор за еден
Entrepreneurship and Local Entrepreneurship
предмет од
Economic
Development and
Local
задолжителните модули
(ELED)
Economic
104

10.3.

10.4.

Професор за еден
предмет од изборните
модули на втор циклус
студии
(Project
No.
145061TEMPUS-2008-UK-JPHES)
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Маргарита Матлиевска
Монографија, “Одржливиот
развој – нова глобална
парадигма”
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Матлиевска, М.
“Конститутивните договори
на Европската Унија и
нејзините стратегии низ
призма на одржливиот
развој”

2.

Матлиевска Маргарита

“Управување со заштитата
на животната средина правно-аналитички аспекти
на законот за животна
средина ”

3.

Nikolova,
E.,
M.,Matlievska,
Sajnoski, K.

4.

Matlievska,
M., "The influence of the
Temjanovski, R., Sajnoski, legislation on the FDIs the
K., Paceskoski, V. and case of the R. of Macedonia
Nikolova, E.
in the period 2001-2010”

5.

Матлиевска, М.

Gogova, “Selecting and assessing a
M.
and target firm for an international
merger or acquisition

“Осврт на проектот Спас на
Дојранското Езеро”

Development
(ELED) in Albania,
Kosovo
and
Macedonia, 2008

Издавач / година
Самостојно
издавање, 2011

Издавач / година
Годишен зборник
2010, година 2,
Volume
2,
Економски
факултет,
Универзитет
„Гоце Делчев“ Штип,
Македонија, 2010
Годишник
на
Правен факултет
–
Кичево,
Универзитет “Св.
Климент
Охридски”
–
Битола, 2013
Economics
and
Management in the
21st Century Solutions
for
Sustainability and
Growth, Volume3,
Conference
Proceedings, 2011
D.A.Tsenov
Academy of
Economics Svishtov. Volume
6, 2011
Научно-стручна
трибина
„Туризмот во
Дојранскиот
регион” Дојран,
Македонија,
105

Зборник на
трудови,
20.04.2012
11.

12.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
40
11.2. Магистерски работи
1
11.3. Докторски дисертации
/
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните
пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Denkova,
J.
and “HRM in public
International
Matlievska, M.
administration - Case study: Journal of
Effects of the Public
Business and
Administration Reform in the Management
Republic of Macedonia”
Studies, 2012
2.
Matlievska, M.
“Ozone depleting
Journal of Process
substances elimination
Management –
management: The success
New Technologies,
story of Macedonia”.
International, 1(2)
2013
3.
Matlievska,
M.
and “Managing environmental
Journal of Process
Petrevska, B.
policy for tourism
Management
development”
New Technologies,
1(1)
2013
4.
Matlievska, M.
“FDI’s Attracting - the Case
BH
Economic
of the Republic of
Forum, 04/201
Macedonia”
2012
5.
Dzamtoska-Zdravkovska,
“Internal communication as
Journal of Process
S., Matlievska, M. and a precondition for successful Management –
Denkova, J.
management - theoretical
New Technologies,
approach”
International, 1(2)
2013
6.
Petrevska,
B.
and “Managing economic
Journal of Process
Matlievska, M.
development by tourism
Management
contribution: Empirical
New Technologies,
evidence”
1(2)
2013
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број

12.3.

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
Matlievska, M. and “Public Policies
International
2012
Denkova, J.
Management - Mission Journal of Arts
106

Impossible?-The Case
of the Republic of
Macedonia”

2.

Matlievska,
Denkova, J.

M.

and “Policies coordination
in public administration
in the Republic of
Macedonia”

3.

Matlievska, M.
Petrevska, B.

and “Managing investment
conditions: The case of
Macedonia“

4.

Матлиевска, М.
ЏамтоскаЗдравковска, С.

5.

Nedanovski,
Blinkov,
D.
Matlievska, M.

6.

Matlievska, M.

& “Управување со
димензиите на
одржливоста како
детерминанти на
одржливиот развој“

P., “Enforcement and
and compliance of
environmental
legislation in water
sector in the Republic
of Macedonia”
“Constitutional and

and
Sciences
Conference,
Harvard
University
campus,
Cambridge,
Massachusetts,
USA.
27-31 May, 2012
Proceedings 5(2)
The
IABPAD
Conference,
Dallas,
Texas,
USA.
(19-22 April 2012)
Conference
Proceedings
International
Conference
South-East
European
Countries toward
European
Integration,
Elbasan, Albania
20th
October
2012
Conference
Proceedings
IV Меѓународна
научна
конференција,
корпоративен
меѓународен
славјански
универзитет
“Г.Р.Державин” Свети Николе –
Р.Македонија
„Меѓународен
дијалог Исток –
Запад (култура,
славјанство
и
економија”
Свети Николе
Зборник на
научни трудови,
BALWOIS, Охрид
May 28 - June 02,
2012
Proceedings

1st International

2012

2012

2013

2012

2012
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legal base for
sustainable
development in
Macedonia”

7.

Pece Nedanovski,
Margarita Matlievska,
Vlatko Mitrevski

“The legal framework
and its influence on the
scope and the structure
of the Foreign Direct
Investment – The Case
of the Republic of
Macedonia”

8.

Margarita Matlievska,
Riste
Temjanovski,
Krste Sajnoski, Vlatko
Paceskoski,
Elena
Nikolova

“The influence of the
legislation on the FDIs the case of the
Republic of Macedonia
in the period 20012010”

9.

Matlievska, M.

“Фискалната политика
во
функција
на
заштита на животната
средина“

Conference
South-East
European
Countries toward
European
Integration,
Elbasan, Albania
20th October
2012
Proceedings
Researching
2011
Economic
Development and
Entrepreneurship
in Transitional
Economies,
(Banja Luka,
October 27-29,
2011)
Faculty of
Economics,
University of
Banja Luka,
Republic of
Srpska, Bosnia
and Herzegovina
(REDETE 2011)
Book of
Proceedings
International
2011
jubilee
conference
Economy and
Management in
21-st century Solutions for
stability and
growth (8 - 9
November 2011
Svishtov,
Bulgaria)
First International 2012
Conference
for
Business,
Economy
and
Finance
“From
Liberalization to
Globalization:
Challenges in a
Changing World”
Stip,
3-5
September, 2012
(Proceedings)

108

10.

Petrevska,
B.
Matlievska, M.

Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

and “Managing
Regional
Development:
Empirical Evidence on
Tourism Contribution“

First International 2012
Conference
“South-East
European
Countries towards
European
Integration”,
20
October,
2012,
Elbasan, Albania
(Proceedings)

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на
докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот
степен
Каде и кога го завршил
образованието односно
се стекнал со научен
степен

Александар Костадиновски
30/04/1980
VIII
Доктор по економски науки
Образование
Високо

Година
2003

Магистериум

2005

Докторат

2009

6.

Подрачје, поле и област
на научниот степен
магистер

7.

Подрачје, поле и област
на научниот степен
доктор

8.

Доколку е во работен
однос да се наведе
институцијата каде
работи и звањето во кое
е избран и во која
област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и
третиот циклус на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција

9.

број
1.

Подрачје
Општествени
науки

Институција
УКИМ – Економски
факултет
УКИМ – Економски
факултет
УКИМ – Економски
факултет
Област
Сметководство,

Поле
Економија,
организациски
науки
Сметководствен
менаџмент
Подрачје
Поле
Област
Општествени
Економија,
Сметководство,
науки
организациски Сметководствен
науки
менаџмент
Институција
Звање во кое е избран и
област
Универзитет „Гоце Делчев“- доцент, сметководство
Економски факултет - Штип

Финансиско сметководство

Финансиски менаџмент,
Меѓународна економија, Здравствен
менаџмент/ Економски факултет –
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Штип/Сметководство, финансии и
ревизија
Бизнис логистика/ Факултет за
туризам и бизнис логистика –
Гевгелија

2.

Планирање, анализа и
контрола на трошоците во
здравството
4
Сметководство на трошоци
Сметководство, финансии и ревизија
5
Корпоративно финансиско
Сметководство, финансии и ревизија
известување
6
Државно сметководство и
Сметководство, финансии и ревизија
сметководство на
непрофитни организации
9
Сметководство на трговски
Сметководство, финансии и ревизија
организации
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Управување со трошоци
МБА Менаџмент 3+2/ Економски
факултет –Штип
Финансиско известување и ревизија/
Економски факултет - Штип
2
Финансиско известување
Финансиско известување и ревизија/
Економски факултет - Штип
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Kostadinovski,
The accounting view of
MUFAD, Istanbul,
Aleksandar and
tax reforms in Republic
2010
Gorgieva-Trajkovska,
of Macedonia.
Olivera
2.
Kostadinovski,
Трошоци и
Economic Faculty –
Aleksandar and
придобивки од
Stip, 2012
Jovanova, Blagica
меѓународните
стандарди за
финансиско
известување.
3.
Kostadinovski,
Benefits of improving
Economic Faculty –
Aleksandar and
the financial reporting in Elbasan, 2012
Gorgieva-Trajkovska,
Republic of Macedonia.
Olivera
4.
Александар
Последиците од
Сојуз на
3.

10.

Управувачко сметководство

Бизнис информатика/ Факултет за
информатика - Штип
Финансиски менаџмент/ Економски
факултет – Штип/Сметководство,
финансии и ревизија
Здравствен менаџмент/ Економски
факултет - Штип
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Костадиновски

економската криза врз сметководители –
процесот на
Скопје, 2012
конвергенција и
хармонизација на
финансиското
известување.
5.
Kostadinovski,
Differences between
Banja Luca College,
Aleksandar and
International Financial
2013
Gorgieva-Trajkovska,
Reporting Standards
Olivera
and Genarally Accepted
Accounting Principles.
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до
пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.

2.

Ministry of Finance of
Macedonia
Miceski, Trajko and
Fotov, Risto and
Temjanovski, Riste and
Kostadinovski,
Aleksandar and
Georgieva Svrtinov,
Vesna and Cabuleva,
Kostadinka and
Josheski, Dushko and
Stojovska, Natasa

Training of internal
auditors in the public
sector in Macedonia
Состојби и
перспективи за
зголемување на
наталитетот во
Р.Македонија со осврт
на идентификување
на факторите на
влијание

3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Александар
Основи на
Костадиновски, Љупчо сметководство,
Стојчески
2.
Александар
Основи на финансиско
Костадиновски
сметководство
(авторизиран
материјал)
3.
Александар
Финансиско
Костадиновски
сметководство –
апликации
(авторизиран
материјал)
4.
Александар
Макро и микро
Костадиновски
аспектите на
трошоците во
здравствениот сектор
(електронска скрипта)
5
Александар
Осврт кон
Костадиновски,
меѓународните

Center of Excellence
in Finance (CEF) –
Slovenia 2013
Економски
факултет – Штип,
2013

Издавач / година
Европски
Универзитет, 2007
Економски
факултет-Штип,
2009
Економски
факултет-Штип,
2009
Економски
факултет-Штип,
2011
Економски
факултет-Штип,
111

Оливера Ѓоргиева
Трајковска

стандарди за
2013
финансиско
известување.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11
11.2. Магистерски работи
2
11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/
пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)
во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.

2.

3.

Kostadinovski,
Aleksandar and
Gorgieva-Trajkovska,
Olivera
Kostadinovski,
Aleksandar and
Gorgieva-Trajkovska,
Olivera
Kostadinovski,
Aleksandar and
Jovanova, Blagica

4.

Александар
Костадиновски

5.

Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and
Kostadinovski,
Aleksandar

6.

Gorgieva-Trajkovska,
Olivera and
Kostadinovski,
Aleksandar and

The accounting view of
tax reforms in Republic
of Macedonia.

MUFAD, Istanbul,
2010

Benefits of improving
the financial reporting
in Republic of
Macedonia.
Трошоци и
придобивки од
меѓународните
стандарди за
финансиско
известување.
Последиците од
економската криза
врз процесот на
конвергенција и
хармонизација на
финансиското
известување.
Why IFRS – reasons
for transition.
Accounting and Audit
in the Context of
European Economic
Integration:
Implementation of
global IFRS in the
national accounting
regulations, with

Economic Faculty –
Elbasan, 2012
Economic Faculty –
Stip, 2012

Сојуз на
сметководители –
Скопје, 2012

Economic Faculty –
Moldova, 2013

Европски
универзитет, 2013
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Dimitrova, Janka

special reference to
Macedonia
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
Aleksandar
An accounting view 2nd Balkans and
September
Kostadinovski,
of tax reforms in
Middle East
14 – 19,
Republic of
Countries
2010
Macedonia
Conference
on
Olivera
Auditing and
Georgieva
Accounting
Trajkovska
History, Istanbul,

2.

Kostadinovski,
Aleksandar and
Atanasoski,
Drasko

3.

Miceski, Trajko
and
Kostadinovski,
Aleksandar

4

Kostadinovski,
Aleksandar and
Jovanova,
Blagica

5

Kostadinovski,
Aleksandar and
GorgievaTrajkovska,
Olivera

Determinants of a
Standards in and
healthcare
challenges to
information system. public
administration in
XXI century,
Trends of
Regionalni razvoj i
population natality
demografski tokovi
in Macedonia and
zemalja
neighboring
Juogistocne
countries
Evrope;
Planning capital
Economics and
investments
Management in
the 21st Century Solutions for
Sustainability and
Growth
Benefits of
International
improving the
conference financial reporting
South-East
in Republic of
European
Macedonia.
Countries towards
European
Integration

Svishtov,
Bulgaria,
2013

Nis, Srbija,
2013

Svishtov,
Bulgaria,
2011

Elbasan –
Albania,
2012

Прилог бр.4

1.
2.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на
студиската програма од прв, втор и трет циклус на студии и за
ментори на докторски трудови
Оливера Ѓоргиева-Трајковска
Име и презиме
Дата на раѓање
09.05.1974
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3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Степен на образование
Наслов на научниот
степен
Каде и кога го завршил
образованието
односно се стекнал со
научен степен

VIII
Доктор на економски науки
Образование
Високо
образование
Магистериум

Година
1998

Институција
УКИМ (Економски
факултет)
2006
УКИМ ( Економски
институт)
Докторат
2010
УКИМ (Економски
институт)
Подрачје
Поле
Област
Општествени
Економск Финансиски
науки
и науки,
менаџмент
Подрачје
Поле
Област
Општествени
Економск Финансиски
науки
и науки
менаџмент
Институција
Звање во кое е избран и
област
Eкономски факултет
Доцент – област Финансии и
Универзитет “Гоце
сметководство
Делчев”- Штип

Подрачје, поле и
област на научниот
степен магистер
Подрачје, поле и
област на научниот
степен доктор
Доколку е во работен
однос да се наведе
институцијата каде
работи и звањето во
кое е избран и во која
област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и
третиот циклус на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на
студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Финансиски менаџмент;
Анализа на финансиски
Сметководство, финансии и
извештаи
ревизија
2.
Финансиски менаџмент,
Меѓународни стандарди
Меѓународна економија,
за финансиско
Сметководство финансии и
известување
ревизија
3.
Локални финансии
Финансиски менаџмент
4.
Финансирање на
Здравствен менаџмент
здравствена заштита
5.
Економика, организација
и финансирање на
Здравствен менаџмент
локално здравство
6.
Основи на финансии
Финансиски менаџмент
7.
Меѓународна економија
Менаџмент и претприемништво
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на
студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Анализа на финансиски
Финансиско известување и
извештаи
ревизија, МБА
2.
Меѓународни стандарди
Финансиско известување и ревизија
за финансиско
известување и ревизија
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на
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студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Dimitrova, Janka
Задолженоста и
Зборник, Четврта
and Gorgievaнеликвидноста –
меѓународна научна
Trajkovska, Olivera најгорлив проблем конференција,
and Kostadinovski,
за македонските
“Меѓународен дијалог:
Aleksandar
компании
Исток - запад
(култура, славјанство
и економија)”,
Славјански Институт,
Свети Николе, 2013
2.
GorgievaThe role of
Conference
Trajkovska, Olivera promotion in
Proceedings,
and Kostadinovski,
creation of positive
International
Aleksandar and
accounting firm
Conference “The Role
Jovanova, Blagica
image
of Media in Promotion
of Product and
Service”, Skopje,
Macedonia, 2012
3.
Jovanova, Blagica
Control and audit Free University,
and Kostadinovski,
tools for preventing
Contemporary
Aleksandar and
economy frauds
Managerial Practices
GorgievaVII. Projects and
Trajkovska, Oliver
Regions, Burgas, 2012
4.
GorgievaFinancial reporting
Challenges in
Trajkovska, Olivera quality and
Contemporary
and Kostadinovski,
investment
Economy, IBS Press
Aleksandar
efficiency
2012
5.
Jovanova, Blagica
Financial statements International Business
and Gorgievaas "Business card"
School Botevgrad,
Trajkovska, Olivera of business
Challenges in
Contemporary
Economy, IBS Press
2012.
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти
(до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
CEF Ljubljana,
TIAPS – Training of 2013
CIPFA London,
Internal Auditors in
Ministry of finance
Public Sector
Macedonia
2.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
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10.4.

Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Доц.д-р Оливера
Анализа
на УГД Штип, 2013
Ѓоргиевафинансиски
Трајковска, М-р
извештаи
Благица колева
2.
Доц.д-р
Осврт
кон УГД Штип, 2013
Александар
Меѓународните
Костадиновски,
стандарди
за
Доц.д-р Оливера
финансиско
Ѓоргиеваизвестување
Трајковска
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Димитрова Јанка,
Experts inclusion in
Јубилејна
Оливера Ѓоргиева- the audit for better
меѓународна
Трајковска,
audit reports
научнопрактична
Александар
конференцијаКостадиновски
Финансиите и
финансиското
сметководствосостојби,тенденции,
перспективи,
Стопанска академија
Ценов, Свиштов,
Бугарија, 2013
2.
Georgieva Svrtinov, The Impact of
International Scientific
Vesna and
Financial Instability
Conference: “Finance
Gorgievaon FDI Dynamics
and Economic
Trajkovska, Olivera
Accounting-the Current
and Kostadinovski,
Situation, Trends and
Aleksandar
Prospects, 2013
3.
GorgievaThe future of IFRS
Стопанска академија
Trajkovska, Olivera (Iinternational
Ценов, Свиштов,
and Georgieva
Financial Reporting
Бугарија, 2013
Svrtinov, Vesna and Standrads)
Dimitrova, Janka
4.
GorgievaВлијанието на
Зборник на трудови Trajkovska, Olivera глобалната
Економскоand Dimitrova,
финансиска криза
финансиската криза и
Janka
врз
сметководственото
сметководствена окружувањета конвергенција
предизвици за
сметководството,
ревизијата и
финансиите и
позиционирањето на
сметководствената
професија, 2013
5.
Kostadinovski,
Факторите за
Зборник на трудови 116

Економскофинансиската криза и
сметководственото
окружувањепредизвици за
сметководството,
ревизијата и
финансиите и
позиционирањето на
сметководствената
професија
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
30
11.2. Магистерски работи
2
11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните
четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до
шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Оливера Ѓоргиева- Banja Luka
Banja Luka Colleage,
Трајковска,
Colleage Journal 2013
Александар
Differences
Костадиновски
between IFRS and
GAAP
2.
GorgievaWhy IFRS –
Accounting and Audit in
Trajkovska, Olivera reasons for
the Context of
and Kostadinovski,
transition
European Economic
Aleksandar
Integration:
Advancements and
expectations,
International Scientific
Conference, Moldova,
2013
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните
четири години
Ред. Автори
Наслов на
Меѓународен собир/
Годин
број
трудот
конференција
а
1.
Оливера
“The
D.A. TSENOV
2013
Ѓоргиеваimplication of
ACADEMY OF
Трајковска,
European debt ECONOMICSAleksandar and
GorgievaTrajkovska, Olivera

промена на
сметководствена
та професија како
глобална,
општествена,
економска,
организациона и
институционална
активност
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Александар
crisis on EU
Костадиновски, enlargement”
Јанка
Димитрова
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

2.

Оливера
ЃоргиеваТрајковска,
Јанка
Димитрова

“Strengtening
global
economic
growth through
regional
cooperation”

3

Olivera
GjorgievaTrajkovska,
Risto Fotov,
Vesna
GeorgievaSvrtinov

Подобрување
на деловното
одлучување
преку
ефикасно
финансиско
известување

SVISHTOV,
International Jubilee
Scientific Sonference ,
The Future of
Integration, the Future
of the European Union,
International
conference "Regional
Economic Cooperation
in the Process of
Globalization", DU
Tetovo
Зборник на трудови Економскофинансиската криза и
сметководственото
окружувањепредизвици за
сметководството,
ревизијата и
финансиите и
позиционирањето на
сметководствената
професија, Струга

2013

2013

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот
степен
Каде и кога го завршил
образованието односно
се стекнал со научен
степен

Подрачје, поле и област
на научниот степен
магистер
Подрачје, поле и област
на научниот степен
доктор
Доколку е во работен
однос да се наведе
институцијата каде работи
и звањето во кое е избран

Виолета Маџова
17.05.1963
VIII
Доктор по економски науки
Образование
Високо
образование
Магистериум

Година
1985

Докторат

2009

Подрачје
Општествени
науки
Подрачје
Општествени
науки
Институција

Поле
Економски
науки
Поле
Област
Економски
Финансии , банкарство
науки
Звање во кое е избран и област

1991

Универзитет Гоце
ДелчевЕкономски факултет-Штип

Институција
УКИМ(Економски
факултет-Скопје)
УКИМ(Економски
факултет-Скопје)
УКИМ(Економски
институт-Скопје)
Област
Маркетинг

Доцент
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и во која област
9.

10.

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Банкарство
4+1 Финансиски менаџмент
2.
Банкарски менаџмент
4+1 Финансиски менаџмент
3
Кредитна политика
4+1 Финансиски менаџмент
4
Основи на финансии
4+1 Финансиски менаџмент
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Комерцијално и инвестиционо Банкарство и финансии
банкарство
2.
Банкарски ризици
Банкарство и финансии
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Д-р Виолета Маџова
"Управување со
СНВ-Холандска развојна
ризиците во Единиците
организација, 2010
на локална самоуправа"
– Стратегија за
управување со ризиците
на општина Гази Баба2.
Д-р Виолета Маџова
Стратегија со акционен
СНВ-Холандска развојна
М-р Нехат Рамадани
план за развој на
организација, 2009
туризмот на Град Скопје
3.
Д-р Виолета Маџова
Стратегија со акционен
СНВ-Холандска развојна
Светлана Киревска
план за поддршка на
организација, 2009
малите и средни
претпријатија
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Д-р Виолета Маџова
" Управување со
НАМпрес-Скопје ,
119

10.4.

2.

Д-р Виолета Маџова

3.

Д-р Виолета Маџова

4.

Д-р Виолета Маџова

кредитниот ризик во
комерцијалното
банкарство"- 308 стр.,

2010,

"Модели за оценка на
кредитната способност
на комитентите на
банките “стр. 162,
"Прирачник за
имплементација на
ЛИДЕР концептот во
Република Мaкедонија"
"Влијанието на
општествената
одговорност на
претпријатијата врз
социјалната вклученост
на ранливите групи".

НАМпрес-Скопје ,
2010,
СНВ-Холандска развојна
организација- НАМпресСкопје ,
2010
УНДП
2012 год

5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Д-р Виолета Маџова
“Bitcoin SchemesYearbook of the Faculty of
inovation or a threat to
Computer Science. ISSN
Financial Stability? “
1857- 8691, 2013
2.

Д-р Виолета Маџова
Д-р Крсте Шајноски
д-р Љупчо Давчев

3.

Д-р Виолета Маџова

4.

Д-р Виолета Маџова
д-р Љупчо Давчев

“E-Government as an
Efficient Tool towards
Good Governance
(Trends and Comparative
Analysis throughout
Worldwide Regions and
within West Balkan
Countries)”
“Introduction of Basel III:
Opportunities and
Challenges”

Balkan Social Science
Review. ISSN 1857- 8772,
2013

“Улогата на
монетарната политика
во време на економска
криза”.

Меѓународен дијалог
Исток -Запад, 20-21 Apr
2013, Свети Николе,
Македонија

Yearbook of Faculty of
Economics –Stip - 2012, 3.
pp. 73-84.

“Влијанието на
Меѓународен дијалог
финансиската
Исток -Запад, 20-21 Apr
глобализација врз
2013, Свети Николе,
економскиот раст”.
Македонија
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет
години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
5.

Д-р Виолета Маџова
д-р Љупчо Давчев
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или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Д-р Виолета Маџова
“Monetary and fiscal
The future of integration the
Д-р Крсте Шајноски
policy in the process of
future of European Union,
global integration”.
17 May 2013, Svishtov,
Bulgaria.
2.
Д-р Крсте Шајноски
“Globalization and global
1. Contemporary
Д-р Виолета Маџова
currency”
Issues in
Economics,
Business and
Management - EBM
2012, Kraguevac,
Serbia.

12.2.

12.3.

3.

Д-р Виолета Маџова

“The Banks and
Sustainable
Development”

Third International
Symposium on Sustainable
Development - ISSD 2012.
Sarajevo BiH, 2012

4.

Д-р Виолета Маџова

“Can Basel III Prevent
Future Financial Crisis?”

5.

Д-р Виолета Маџова
д-р Љупчо Давчев

“The aspects and
activities of international
banking”

6.

Д-р Виолета Маџова

“Can the implementation
of the EU 2020 strategy
assure sustainable
growth in global crisis
period? ‘

In: Международна научна
конференция „Тенденции
и предизвикателства в
развитието на
икономиката”. Varna –
Bulgaria 2012
Conference ProceedingsFirst International
Conference on Business,
Economics and Finance
2012. pp. 493-500. ISSN
1857-8373 , 2012
“Financial education and
research at universities in
Bulgaria, Strategy Europe
2020”, Svishtov,
Bulgaria,2012

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен собир/ Година
број
конференција
1.
Д-р Виолета
The financial
Трета меѓународна
2013
Маџова
globalization:
научна
д-р Љупчо
opportunities and
конференција
Давчев
challenges in the
„Промените во
period of financial
глобалното
crises.
општество“, 6-7
121

2.

Д-р Виолета
Маџова
Д-р Нехат
Рамадани

3.

Д-р Виолета
Маџова

Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

June 2013,
ICMBE 2013International
Conference on
Business,Technology
and Innovation, 1-2
Nov 2013, Dures,
Albania.
The Impact of the
First International
International
Conference for
Banking on the
Business, Economy
Macedonian Banking and Finance- ICBEF
Sector in the Global
2012
Financial Crisis.
Can credit scoring
models prevent
default payments in
the banking industry
in the period of
financial crisis?

2013

2012

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

ЈАНКА ДИМИТРОВА
11.12.1960 г.
VIII
Доктор на економски науки
Образование
Година
Институција
Високо
1994
УКИМ (ЕФ)
Магистериум
2005
УКЛО (ЕФ)
Докторат
2010
УКЛО (ЕФ)
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Општествени науки Економски
Ревизија
науки
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Општествени науки Економски
Ревизија и пазар на
науки
капитал
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Eкономски факултет
Доцент
кое е избран и во која
Универзитет “Гоце Делчев”Сметководство и финансии
област
Штип
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Инвестиции/ Инвестиционен
4+1 Меѓународна економија /
менаџмент
Финансиски менаџмент
2.
Надворешно трговско работење
4+1 Меѓународна економија /
3.
Ревизија
4+1 Финансиски менаџмент
4.
Царинска политика
4+1 Меѓународна економија /
Финансиски менаџмент
5.
Теорија на одлучување
4+1 Финансиски менаџмент /
6.
Инвестирање во здравството
4+1 Здравствен менаџмент
7.
Менаџирање на група
4 Системи за автоматско управување
ЕТФ
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Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Ревизија
Финансиско известување и ревизија
2.
Интерна ревизија
Финансиско известување и ревизија
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Јанка Димитрова
Experts inclusion in the
Јубилејна меѓународна
audit for better audit
научнопрактична
reports.
конференцијаФинансиите и
финансиското
сметководствосостојби,тенденции,
перспективи,
Стопанска академија
Ценов, Свиштов,
Бугарија, 2013. ISSN
978-954-23-0910-9
2.
Јанка Димитрова
Примената на МСФИ за
Зборник на трудови МСЕ, императив за
Економскоунифицирано
финансиската криза и
финансиско
сметководственото
известување.
окружувањепредизвици за
сметководството,
ревизијата и
финансиите и
позиционирањето на
сметководствената
професија, 2013, ISSN
978-9989-747-32-8
3.
Јанка Димитрова
Задолженоста и
Зборник, Четврта
неликвидноста –
меѓународна научна
најгорлив проблем за
конференција,
македонските компании.
“Меѓународен дијалог:
Исток - запад (култура,
славјанство и
економија)”, 2013,
Славјански Институт,
Свети Николе. ISSN
978-608-4689-04-1
4.
Јанка Димитрова
Промоцијата – алатка за
„Улогата на медиумите
успешна приказна на
во промоцијата на
производот (од идејата
производите и
за производство до
услугите“, 14-ти и 15-ти
продажбата на
јуни 2012, Европски
9.2.

10.
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производот).

10.2.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број

1.

Јанка Димитрова

2.

Јанка Димитрова

Со знаење до подобар
бизнис

3.

Јанка Димитрова

Ажурирање на базата на
податоци за локални
даноци и такси поддржан од

12.

Ревизија – обврска,
потреба и придобивки

Универзитет Гоце
Делчев Штип - 2013
Општина Радовиш
2012 - 2013
ЕЛС Радовиш,
Конче
UNDP,Радовиш,
година

Јанка Димитрова

ЕЛС
и
2010

"Joint Implementation of IPA – cross border
Innovative Tools for New cooperation Macedonia
Generation Entrepreneurs – Bulgaria – 2013-2014
and
Profesionalist
Development"
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Јанка Димитрова
Ревизија (теоретски и
Универзитет „Гоце
практични аспекти).
Делчев" Штип 2013
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
30
11.2. Магистерски работи
1
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет
години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните
4.

11.

универзитет,
Република Македонија,
Скопје.
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12.2.

12.3.

пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
Број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
Јанка Димитрова
Сиромаштијата –
„Лицата на
2012
најцрното лице на
кризата“, 9кризата.
10.03.2012,
Европски
Универзитет
Скопје, Република
Македонија.
2.
Ревизорското
In: ICBEF – From
2012
мислење за
Liberalization to
финансиските
Globalization, 13извештаи во улога
15.09.2012,
на глобален
University “Goce
информатор.
Delcev”- Stip,
Faculty of
Economics.
3.
Одговорноста на
Конвергенција на
сметководителите,
основите на
менаџментот и
финансиското
ревизорите за
известување во
веродостојноста,
услови на
квалитетот и
економска криза и
кредибилитетот на
позиционирање на
финансиските
сметководствената
извештаи.
професија во
рамките на овој
процес, 1517.11.2012, Сојуз
на сметководители
на Република
Македонија,
Струга.

Прилог бр.4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
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програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на
докторски трудови
Весна Георгиева Свртинов
1.
Име и презиме
2.
Дата на раѓање
01.08.1981
3.
Степен на образование VIII
4.
Наслов на научниот
Доктор на економски науки
степен
5.
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието односно Високо
2005
УКИМ
се стекнал со научен
образование
(Економски
степен
факултет)
Магистериум
2008
УКИМ (
Економски
факултет)
Докторат
2011
УКИМ
(Економски
факултет)
6.
Подрачје, поле и
Подрачје
Поле
Област
област на научниот
Општествени
Економски
Монетарна
степен магистер
науки
науки,
економија
7.
Подрачје, поле и
Подрачје
Поле
Област
област на научниот
Општествени
Економски
Монетарна
степен доктор
науки
науки
економија
8.
Доколку е во работен
Институција
Звање во кое е избран и
однос да се наведе
област
институцијата каде
Eкономски факултет
Доцент
работи и звањето во
Универзитет “Гоце
кое е избран и во која
Делчев”- Штип
област
ММ9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и
третиот циклус на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Финансиски менаџмент, Банкарство,
Основи на финансии
финансии и осигурување
2.
Финансиски менаџмент,
Меѓународни финансии
Меѓународна економија,
3.
Биланс на плаќање
Меѓународна економија
4.
Меѓународен финансиски
Меѓународна економија
менаџмент
5.
Банкарство,финансии и
Микроекономија
осигурување
6.
7.
8.

9.2.

Макроекономија
Финансиски пазари и
институции
Европски монетарен систем
и монетарна политика

Финансиски менаџмент
Финансиски менаџмент
Меѓународна економија

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
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број
1.

Глобални електронски
плаќања

Финансии и банкарство

2.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач /
број
година
9.3.

10.

10.2.

10.3.

10.4.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до
пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Доц.д-р Весна
Финансиска
УГД Штип, 2013
Георгиева
либерализација
и
Свртинов
финансиска стабилност
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Весна Георгиева
Capital flows to emerging
Balkan Social
Свртинов, Ристе
and transition economies
Science Review,
Темјановски
during and after the global
Правен
financial crisis in 2008
Факултет,
Универзитет
Гоце Делчев,
Штип,2013
2.
Весна Георгиева
Современите финансиски Европски
Свртинов, Ристе
кризи во ерата на
универзитет,
Темјановски
глобализацијата
Скопје, 2013
3.
Весна Георгиева
Историски развој на
Славјански
Свртинов, Ристе
финансиската
Универзитет,
Темјановски
глобализација
Св.Николе, 2013
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11.

12.

4.

Оливера ЃоргиеваТрајковска, Ристо
Фотов, Весна
Георгиева

5.

Весна Георгиева
Свртинов, Таки
Фити

Подобрување на
деловното одлучување
преку ефикасно
финансиско известување

Сојуз на
сметководители,
2013

Early and recent debates
Macedonian
on the role and efficiency of Academy of
fiscal policy in stabilization
Sciences and
of the economies
Arts, 2011
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/
пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до
шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Весна Георгиева
The impact of capital
Turkish Asian
Свртинов, Михаил
controls on maintaining
Centаr for
Петковски
macroeconomic and
Strategic Studies
financial stability in
TASAM,2012
emerging market
economies
2.
Весна Георгиева
The macroeconomic
International
Свртинов, Михаил
effects of remittances in
Institute for
Петковски
Southeast Europe
Middle East and
Balkan studies,
Slovenia,2012
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните
четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
Весна
“ Liberalization of
D.A. TSENOV
2013
Георгиева
capital flows in the
ACADEMY OF
Свртинов,Ристе EU accession
ECONOMICSТемјановски
countries”
SVISHTOV,
International
Scientific
Conference,The
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2.

Весна
Георгиева
Свртинов,
Круме
Николовски,
Влатко
Пачешковски

Positive and
negative effects of
financial
globalization on
developing and
emerging
economies

Future of
Integration, the
Future of the
European Union
State University in
Tetovo,
International
Scientific
Conference
"Regional
Economic
Cooperation in the
Process of
Globalization,

2013

3

Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Стеван Габер
08.03.1980
VIII
Доктор на економски науки
Образование
Година
Високо образование 2002

Институција
УКИМ
(Економски
факултет)
Магистериум
2006
УКИМ
(Економски
факултет)
Докторат
2011
УКИМ
(Економски
факултет)
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Општествени науки
Економски
Фискална
науки
економија
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Општествени науки
Економски
Фискална
науки
економија
Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во кое
Eкономски
Доцент од област
е избран и во која област
факултет,Универзитет “Гоце
фискална економија
Делчев”- Штип
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1. Јавни финансии
Финансиски менаџмент,Финансиски
менаџмент-Струмица,Финансиски
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2. Фискален систем и фискална
политика на ЕУ
3. Економија на јавен сектор

4. Микроекономија

10.

менаџмент-Кочани,Финансиски
менаџмент-Скопје,Финансиски
менаџмент-Радовиш,Меѓународна
економија (изборен),Менаџмент
(изборен) - ЕФ
Меѓународна економија, ЕФ
Финансиски менаџмент(и),
Финансиски менаџментСтрумица(и),Финансиски
менаџмент-Кочани(и),Финансиски
менаџмент-Скопје(и),Финансиски
менаџмент-Радовиш(и), ЕФ
Финансиски менаџмент-Радовиш(и),
ЕФ
Здравствен менаџмент, ЕФ

5. Економика,организација и
финансирање на локално здравство
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Фискален систем и фискална
Економија на ЕУ, ЕФ
политика на ЕУ
2.
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Стеван Габер
“The positive and negative
The First
aspects of fiscal policy in
International
improving the business
Conference,
environment”
Banja Luka,
Bosnia And
Herzegovina,
October 27-29,
2011,
Researching
Economic
Development And
Enterpreneurship
In Transitional
Economies
2.
Стеван Габер
“Economic implications from BERG, Bamberg,
deficit finance”
2010
3.

Стеван Габер

“Fiscal stimulations for
improving the business
environment in Republic of
Macedonia”

PIEB, Volume 3,
2009
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4.

10.3.

10.4.

“The effects of discretionary
fiscal policy on
macroeconomic aggregates”
“Public debt management”

BEH,04/2013

Стеван Габер, Илија
PIEB, Volume 13,
Груевски, Василка Габер
Issue 2, 2013
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Стеван Габер
“Entrepreneurship and Local
TEMPUS
Economic Development in
Programme of the
Albania, Kosovo and
E.U.: Agreement
Macedonia”
No–145061TEMPUS-2008UK-JPHES, 2009
2.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Стеван Габер
Улогата на јавниот долг во
Универзитет
јавните финансии
„Гоце Делчев“Штип, 2013
2.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Стеван Габер, Василка
„Улогата на фискалната
Годишен зборник
Габер
политика во текот на
на Економски
најголемата финансиска
факултет при
криза на 21-от век“
Универзитетот
“Гоце Делчев“ –
Штип, 2011
2.
Стеван Габер
„Оправданост за примена
Годишен зборник
на буџетски дефицит “
на Економски
факултет при
Универзитетот
“Гоце Делчев“ –
Штип, 2010
3.
Стеван Габер, Василка
“Начини за финансирање
Годишен зборник
Габер
на буџетскиот дефицит”
на Економски
факултет при
Универзитетот
„Гоце Делчев“Штип, 2010
4.
Стеван Габер
„Улогата на Пактот за
Годишен зборник
стабилност и раст во
на Економски
креирањето на фискалната факултет при
политика на ЕУ“
Универзитетот
“Гоце Делчев“ –
Штип, 2009
5.
Стеван Габер
„Значајноста на
Годишен зборник
фискалните правила за
на Економски
имплементација на
факултет при
стабилна фискална
Универзитетот
политика“
“Гоце Делчев“ –
5.

10.2.

Стеван Габер
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11.

12.

Штип, 2009
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет
години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните
пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
Илија Груевски,
International tax
From
2012
Стеван Габер
efficiency
Liberalization to
considerations of
Globalization:
contemporary corporate Challenges in
income tax reform
the Changing
World. First
International
Conference on
Business,
Economics and
Finance, 1 (1).
Faculty of
Economics,
Goce Delcev
University - Stip,
Macedonia
2.
Стеван Габер, Илија
Tax issues of the
From
2012
Груевски
international capital
Liberalization to
flows (with special
Globalization:
analysis of the
Challenges in
international corporate
the Changing
tax position of Republic World. First
of Macedonia)
International
Conference on
Business,
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Economics and
Finance, 1 (1).
Faculty of
Economics,
Goce Delcev
University - Stip,
Macedonia
3.

16. ИЗЈАВА ОД НАСТАВНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА ПО ОДРЕДЕНИ
ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Дадени во Анекс бр. 6.
17. СОГЛАСНОСТ ОД ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА ЗА
УЧЕСТВО НА НАСТАВНИКОТ ВО РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
Дадени во прилог.
18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА МЕНТОРИ
На студиските програми предвидено е за ментори на докторските дисертации
да бидат 3 (пет) редовни и вонредни професори и тоа:
1.
2.
3.
4.

Проф.д-р Трајко Мицески
Проф.д-р Ристо Фотов
Проф.д-р Ристе Темјановски
Проф.д-р Еленица Софијанова

19. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО
ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Бројот на студенти во прва година се предвидува до 12 студенти.
20. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА НАСТАВНИЦИ ВО ПОЛЕТО
ОДНОСНО ОБЛАСТА ОД НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКОТО ПОДРАЧЈЕ
НЕОПХОДНИ ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕ НА ДОКТОРСКИ СТУДИИ
21.
ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА
ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

ЗАДОЛЖИТЕЛНА

И

Информации во однос на обезбедена задолжителна и дополнителна
литература се дадени во пополнетите предметни програми (Прилог 3).
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22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНИЦА
Веб страница на Универзитетот Гоце Делчев-Штип: www.ugd.edu.mk
Веб страницата на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце
Делчев-Штип:
http://eco.ugd.edu.mk/index.php?lang=mk
23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ
ПРОЕКТИ СО КОИ СЕ ОПФАТЕНИ НАЈМАЛКУ 20% ОД НАСТАВНИОТ
КАДАР
24. НАУЧНИОТ НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО
ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
По завршувањето на студиите, студентите добиваат диплома со звањето
Доктор по економски науки, Деловна економија, VIII НРК

25. ОБЕЗБЕДЕНА МЕЃУНАРОДНА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ
26. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ
ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА
Квалитетот на наставата се проверува и одржува преку самоевалуација
која се спроведува еднаш годишно во сите единици при Универзитетот
Гоце Делчев во Штип вклучувајќи го и Економскиот факултет и преку
надворешна евалуација.
26А. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНА САМОЕВАЛУАЦИЈА СОГЛАСНО
УПАТСТВОТО ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ОСНОВИ НА ЕВАЛУАЦИЈА И
ЕВАЛУАЦИОНИТЕ ПОСТАПКИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ДОНЕСЕНО ОД
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ОД ИНТЕРУНИВЕРЗИТЕТСКАТА
КОНФЕРЕНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (СКОПЈЕ-БИТОЛА,
СЕПТЕМВРИ 2002).
Дадени во Анекс 7
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