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КРАТОК ОПИС НА ПРОГРАМАТА
Корпоративниот финансиски менаџмент е нова програма на втор циклус студии
на Економскиот факултет – Скопје, која има за цел на студентите да им обезбеди
комбинација од знаења од областа на деловната стратегија и финансиите. Таа
претставува одговор на барањата на студентите и на согледаната потреба на нашиот
едукативен простор да се понуди студиум кој на продлабочено ниво ќе се осврне на
управувањето со финансиите на компанијата низ призмата на нивниот ефект врз
создавањето долгорочна вредност.
Оваа програма дава можност за осознавaње на техниките и моделите кои се
применуваат во финансиското и стратешко донесување одлуки и кои ја јакнат
стратегиската конкурентска позиција на компанијата. Корпоративните директори често
се соочуваат со проблеми кои имаат важни финансиски последици за нивните
компании. Во исто време, финансиските менаџери често донесуваат одлуки со важни
стратешки последици. Важноста да се биде добро обучен за финансии и менаџмент е
особено очигледна во современтото динамично деловно окружување. Токму, една ваква
програма која е комбинација на предмети од доментот на менаџментот и финансиите
ги јакне компетитивните предности на пазарот на труд.
Програмата по корпоративен финансиски менаџмент е особено дизајнирана за
потребите на сите оние кои сакаат продлабочено и напредно знаење во доменот на
стратегискиот и финансискиот менаџмент. Особено, тоа се оние кои имаат амбиција да
развиваат идна кариера на работно место кое подразбира носење на стратегиски
финансиски одлуки. Тоа се однесува како на новодипломирани студенти кои сакаат да
ги продлабочат своите знаења во наведените области, така и на професионалци од
различни струки кои почувствувале потреба да ги збогатат своите досегашни теоретски
и практични знаења, со што би го надополниле сопствениот арсенал од орудија
неопходни за успешно соочување со предизвиците на современиот бизнис.
РАБОТНИ МЕСТА ЗА КОИ СЕ ОСПОСОБУВААТ МАГИСТРАНТИТЕ
Студиската програма по Корпоративен финансиски менаџмент е
внимателно структурирана со цел да ги задоволи образовните потреби на
магистрантите кои почнале или сакаат да започнат да градат кариера во оваа професија

и да ги развијат своите знаења и да стекнат специфични вештини во областа на
корпоративниот финансиски менаџмент. Преку широката понуда на изборни
предмети, студентите на овој студиум имаат можност самостојно да го градат
сопствениот стручен профил, со што би си обезбедиле подобро сопствено
позиционирање на пазарот на трудот.
Магистрираните студенти на програмата по корпоративен финансиски
менаџмент типично развиваат кариера во доменот на финансискиот менаџмент,
корпоративни менаџери на различни нивоа, осигурување, сметководство, различни
видови на финансиски услуги, како и поврзани сектори во економијата кои бараат
длабоко познавање на практиките во финансиите. Студиската програма по
Корпоративен финансиски менаџмент е дизајнирана пред сé за индивидуи кои
аспирираат да постигнат раководни позиции во улога на финансиски менаџери,
финансиски аналитичари, менаџери контролори, менаџери на ризик и осигурување и
уште еден широк спектар на финансиски професионалци во бизнисите.
СПОРЕДЛИВОСТ СО ПРОГРАМИ ОД СТРАНСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ
УСТАНОВИ
При дизајнирањето на оваа студиска програма беа следени сродни студиски програми
на најреномираните европски и светски универзитети рангирани во првите 50 најдобри
факултети за бизнис според листата на ShanghaiRanking, како и според
реномираниот Financial Times.
УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ
На едногодишните студии по Корпоративен финансиски менаџмент можат да се
запишат студенти кои завршиле четворогодишни додипломски студии или завршиле
студиска програма од прв циклус студии според ЕКТС со 8 семестри или најмалку 240
кредити.
СТРУКТУРА НА ПРЕДМЕТИ
За да добие звањето Магистер студентите треба да положат седум предмети и да
изработат магистерски труд. Програмата се состои од три задолжителни предмети, три
изборни предмети од факултетската листа и еден изборен предмет од универзитетската
листа.
Задолжителни предмети:
 Корпоративна финансиска стратегија (Corporate Financial Strategy)
 Стрaтегиски менаџмент (Strategic Management)
 Напреден финансиски менаџмент (Advanced Financial Management)
Изборни предмети:
 Спојувањa и аквизиции помеѓу компаниите (Mergers and Acquisitions)
 Менаџмент на корпоративните ризици (Corporate Risk Management)
 Меѓународен финансиски менаџмент (International Financial Management)
 Корпоративно управување (Corporate Governance)
 Бизнис етика (Business Ethics)
 Сметководство на менаџментот и контрола (Management Accounting and
Control)
 Економска анализа за бизнис лидери (Economic Analysis for Business
Leaders)
 Квантитативни методи за финансиски менаџмент (Quantitative Methods
for Financial Management)
 Финансиска економетрија (Financial Econometrics)
 Менаџмент во осигурување (Insurance Management)
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ТИМ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НАСТАВА
Тимот за изведување на настава го сочинуваат избрани професионалци, млади и
амбициозни професори, кои на најквалитетен начин ќе им овозможат на студентите да
го стекнат неопходното знаење.
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