ЕКВИВАЛЕНЦИЈА НА ПОЛОЖЕНИ ИСПИТИ СПОРЕД СТАРИТЕ НАСТАВНИ ПЛАНОВИ НА
ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ
Положените предмети по наставните планови од 1988/89, 1992/93, 1998/99 и 2008/09 година се сметаат за соодветни и истите се признаваат како да се
положени по наставниот план од 2012/2013 година на следниов начин:
Наставен план 2012/2013
Аграрна политика
Анализа на временски серии
Системска анализа на е-бизнис
Анализа на финансиски
извештаи
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)
Банкарски менаџмент

Наставен план 2008/09
Аграрна политика
Анализа на временски серии
Анализа на е-бизнис
Анализа на финансиски
извештаи
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Банкарски менаџмент

Наставен план 1998/99
Аграрна политика

Наставен план 1992/93
Економика на аграрот

Наставен план 1988/89
Економика на аграрот

Анализа на финанси-ските
извештаи
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Банкарски менаџмент

Теорија на билансот со
анализа на работењето
Англиски јазик 1
Англиски јазик 2
Банкарски менаџмент

Банкарство

Банкарство

Банкарство

Меѓународни финасии
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)
Деловна етика
Деловно комуницирање
Државно сметководство и
сметководство на непрофитни
организации
Деловно планирање
Државна регулација
Девизна политика
Демографија
Директен маркетиг

Меѓународни финасии
Германски јазик 1
Германски јазик 2
Деловна етика
Деловно комуницирање
Државно сметководство и
сметководство на непрофитни
организации
Деловно планирање
Државна регулација
Девизна политика
Демографија
Директен маркетинг

Биланс на плаќање
Германски јазик 1
Германски јазик 2
Деловна етика
Деловно комуницирање
Државно сметководство и
сметководство на
непрофитни организации
Деловно планирање.
Државна регулација
Девизна политика

Банкарство и банкарско
работење
Меѓународни финансии
Германски јазик 1
Германски јазик 2

Теорија на билансот со
анализа на работењето
Англиски јазик 1
Англиски јазнк 2
Банкарство и банкарско
работење
Банкарство и банкарско
работење
Германски јазик 1
Германски јазик 2

Деловно комуницирање

Деловно планирање
Државна регулација

Планирање и дел.полит.

Европски економски интеграции Европски економски интеграции
Економетрија
Единствен пазар на ЕУ
Еколошки менаџмент

Економетрија
Единствен пазар на ЕУ
Еколошки менаџмент

Економетрија

Економија на инвестиции
Економија на јавниот сектор

Економија на инвестиции
Економија на јавниот сектор

Економија на инвестиции
Економија на јавниот сектор

Економија на раб. сила
Економска статистика
Економски развој

Економија на раб. сила
Економска статистика
Економски развој

Економија на раб. сила
Економска статистика
Економски развој

Математички методи

Математички методи

Економско планирање
Економика на внатрешна
трговија
Економика на
претпријатијата

Економско планирање
Економика на внатрешна
трговија
Економика на
претпријатијата
Нема еквивалент
Индустриска политика
Информациони
технологии
Интерна ревизија
Инвестиционен менаџмент
Интернет маркетинг
Јавни финансии
Нема еквивалент

Економско-математички методи и
модели
Економско планирање
Економика на внатрешна
трговија
Економика на
претпријатијата
Економска географија
Индустриска политика
Информациони
технологии
Интерна ревизија
Инвестиционен менаџмент

Индустриска политика
Информациони
технологии
Интерна ревизија
Инвестиционен менаџмент
Интернет маркетинг
Јавни финансии
Е-бизнис апликации во
виртуелно окружување

Користење апликации
преку интернет

Економетрија

Економетрија

Економика на инвестиции
Економика на јавните
служби

Економика на инвест.

Економска статистика
Економски развој

Економска статистика
Теорија и политика на
стопански развој

Економија на животна средина

Јавни финансии
Комерцијално светско
стопанство

Економско-математички
медоди и модели
Економско планирање
Економика на внатрешна
трговија
Економика на
претпријатијата
Економска географија
Економика на индустрија
Користење на сметачки
машини

Општествсно планирање .
Економика на внатрешна
трговија
Економика на стопански
организации
Економска географија
Економика на индустрија
Програмирање на
електронски сметачи

Инвестиционен менаџмент

Економика на иивест.

Фискална економија
Економска географија

Фискална економија
Економска географија

Контрола и ревизија

Нема еквивалент
Корпоративно управување

Корпоративно управување

Квантитативни методи во
финансии
Бизнис логистика

Логистика

Локални финансии

Локални финасии

Контрола и ревизија на
работењето

Лични финансии
Макроекономија
Маркетинг истражување
Нема еквивалент
Маркетинг менаџмент
Маркетинг на трговски
претпријатија
Маркетинг на услужни
дејности
Маркетинг политика на цени

Макроекономија
Маркетинг истражување
Маркетинг комуникации
Маркетинг менаџмент
Маркетинг на трговски
претпријатија
Маркетинг на услужни
дејности
Маркетинг политика на цени

Макроекономија
Маркетинг истражување

Принципи на економија
Маркетинг истражување

Маркетинг менаџмент
Маркетинг на трговски
претпријатија
Маркетинг на услужни
дејности
Маркетинг политика на цени

Маркетинг менаџмент

Е-бизнис дистрибутивни
канали
Математички методи

Маркетинг преку повеке
канали
Математички методи

Математички методи

Економско-математички
методи и модели

Математика за економ.

Математика за економ.

Математика за бизнис

Математика за економисти

Математика за економ.

Математика за економ.

Математика за економ.11

Математика за економ.

Маркетинг истражувањс

Политика на цени

Математика за
економисти 1 п
Математика за
економисти 2 '
Математиказа
економисти 1
Математика за
економисти 2

Меѓународен менаџмент
Меѓународен маркетинг
Меѓународен менаџмент
Меѓународен менаџмент

Меѓународен менаџмент
Меѓународен маркетинг
Меѓународен менаџмент
Меѓународен менаџмент

Меѓународен бизнис
Меѓународен маркетинг
Меѓународен менаџмент
Меѓународен бизнис

Меѓународен финансиски
менаџмент

Меѓународен финансиски
менаџмент

Меѓународна економија

Меѓународна економија

Меѓународна економија

Меѓународни финансии
Меѓународно фин. извест.
известување

Меѓународни финансии
Меѓународно фин. извест.
известување

Меѓународни финансии
Меѓуародни сметководствени системи

Менаџмент на Е-бизнис

Менаџмент на Е-бизнис 1

ЕРП системи

Менаџмент на Е-бизнис 2

Менаџмент информациони
системи
Менаџмент на човечки
ресурси
Методи на продажба

Менаџмент информациони
системи
Менаџмент на човечки
ресурси
Методи на продажба

Менаџмент информа-тивен
систем
Менаџмент на човечки
ресурси

Менаџмент на мал бизнис
Микроекономија
Монетарна економија
Предмет од УКИМ (Правен ф)

Менаџмент на мал бизнис
Микроекономија
Монетарна економија
Нема еквивалент

Меѓународни организации и
интеграции
Меѓународни трговски
трансакции

Меѓународни организации и
интеграции
Меѓународни трговски
трансакции

Менаџмент на мал бизнис
Микроекономија
Монетарна економија
Меѓународен транспорт
шпедиција и осигурување
Меѓународни организации и
интеграции

Меѓународен маркетинг

И
!

Меѓународен бизнис

Меѓународен бизнис

Меѓународни економ.
односи
Меѓународни финансии
Компаративни сметковод.
системи

Меѓународни економ.
односи

Информациони системи

Информациски системи

1

Кадровски менаџмент

Теорија и полит.на цени
Монетарна економија
Меѓународен транспорт
шпедиција и осигурување

Теорија и политика на цени
1
Меѓуанроден транспорт и
шпедидија

Мултилатерален трговски
систем
Мултилатерална трговска
регулатива
Наука за менаџмент
Надворешена трговија

Мултилатерален трговски
систем
Мултилатерална трговска
регулатива
Наука за менаџмент
Надворешена трговија

Небанкарски финансиски
институции

Небанкарски финансиски
институции
Нема еквивалент

Наука за менаџмент
Надворешена трговија
Економика на над. трговија
Надв. трговски и девизен систем

Операциони истражувања
Економика иа надвореш.
трговија

Операциони истраж.
Екон.на надвор.трг.со
девизен систем

Одбрана и заштита

Надворешно трговско
работење
ОНО и ОСЗ

Организациско однесување

Орган. натрудот делум.

Орган. на трудот делум.

Осигурување

Економика на осигур.

Основи на економија 1)

Политичка економијаЈ)

Полнтичка економија И 2 '
Политичка економија 22'

Основи на маркетинг

Основи на маркетинг

Основи на маркетинг

Предмет од УКИМ
(Филозофски? /Педагошки ф?)

Дефендологија ?

Надворешно трговско
работење
Одбрана и зашатита

Однесување на потрошу-вачите

Однесување на потрошу-вачите

Однесување на потрошу-вачите

Односи со јавноста

Односи со јавноста

Е-менаџмент на односи со
потрошувачите
Организациско однесување
Планирање и развој на веб

Оптимализација во интернет
окружување
Организациско однесување
Организација и дизајн на веб

Осигурување

Осигурување

Основи на дигитална економија

Основи на дигитална економија

Основи на економија

Основи на економија

Основи на е-бизнис
Организација на податоци во
претпријатие
Основи на маркетинг

Основи на е-бизнис
Основи на интернет архитектура
Основи на маркетинг

Основи на менаџменет
Основи на сметководство
Општествено богатство и
национални сметки
Политика на технолошки
развој
Политика на социјален развој

Основи на менаџменет
Основи на сметководство
Општествено богатство и
национални сметки
Политика на технолошки
развој
Политика на социјален развој

Основи на менаџменет
Основи на сметководство
Општествено богатство и
национални сметки
Политика на технолошки
развој
Политика на социјален развој

Основи на менаџмент
Основи на сметководство

Основи на сметковод.

Политика на технолошки
развој

Политика на технолошки развој

Познавање на стоки

Познавање на стоки

Познавање на стоки

Предмет од УКИМ(Правен ф)

Нема еквивалент
Правни и етички аспекти на
Интернет

Претприемништво
Применета економија

Претприемништво
Применета економија

Претприемништво
Применета економија

Производен менаџмент

Производен менаџмент

Производен менаџмент

Претприемништво
Основи на применета економија
Производен менацмент

Проектен менаџмент

Проектен менаџмент

Промоција

Промоција

Промоција

Предмет од УКИМ(Правен ф)
Развој на економска мисла

Нема еквивалент
Развој на економска мисла

Работно право
Развој на економска мисла

Регионална економија

Регионална економија

Регионална економија

Ревизија

Ревизија

Ревизија

Предмет од УКИМ(Филолошки ф)
Предмет од УКИМ(Филолошки ф)

Руски јазик за економ. 1
Руски јазик за економ.2
Нема еквивалент

Руски јазик за економ. 1
Руски јазик за економ.2
Сметководствени
информативни системи

Применета економија на
СФРЈ
Економика и организација на производството

Економска пропаганда и
промоција
Рразвој на економска
мисла
Просторна економија и
еконологија
Контрола и ревизија
Руски јазик за економ. 1
руски јазик за економ.2

Развој на економска
мисла
Просторна економија
Контрола и ревизија на
работењето
Руски јазик за економ. 1
Руски јазик за економ.2

Социологија

Социологија

Сметководство на јавниот сектор

Сметководство на јавниот сектор

Економски системи и
Економски системи и
глобализација
глобализација
Статистика за бизнис и економисти Статистика за бизнис и
економисти
Стратегиски маркетинг
Стратегиски маркетинг
Стратегиски менаџмент
Стратегиски менаџмент
Стратегиско сметководство на
Стратегиско сметководство на
менаџментот
менаџментот
Е-бизнис иновации
Современи трендови во Е-бизнис
Сметководствени контролни
системи
Сметководствени информативни
системи
Статистика за бизнис и економисти
Теорија на одлучување
Теорија на организацијата
Предмет од УКИМ (Правен ф)
Трговско право
Теории на надвор.тргов.
Енма еквивалент

Сметководствени контролни
системи
Сметководствени информативни
системи
Статистика за бизнис и
економисти
Нема еквивалент
Теорија на одлучување
Теорија на организацијата
Нема еквивалент
Трговско право

Социологија

Социологија

Марксистичка филозофија и социологија

Современи економски
системи
Статистика за бизнис

Современи економски
системи
Основи на статистичката
анализа

Современи економски
системи
Основи на статистичката анализа

Стратегиски менаџмент

Стратегнски менацмепт

Основи на статистичка
анализа

Основи на статистичка
анализа

Договори во стоков про-мет

Договори во стоковниот
промет
Основи направото

Стратегиски маркетинг
Стратегиски менаџмент

Сметководствени информативни
системи Сметководствени
Статистичка
анализа
информативни
системи
Стратегии на МЕО
Теорија на одлучување
Теорија на организацијата
Трговски договори
Трговско право
Теории на надвор.тргов.

Стопанско право

Системи на пресметка

Управувачко сметководство
(насока менаџмент и
финансиски менаџмент)

Управувачко сметководство
(насока менаџмент и
финансиски менаџмент)

Управувачко смеководство

Управувачко сметководство

Сметководство на трошоци

Сметководство на трошоци

Управувчако сметководство 1

Управувачко
сметководство

Управувачко сметководство

Управувачко сметководство

Управување со производот

Управување со производот

Управувачко сметководство
2
Управување со производот

Управување со производот

Менаџмент на промени
Менаџмент на перформанси
Менаџмент на ризик
Управување со системите
Финансиска економетрија
Финансиска математика
Финансиско сметко-водство

Управување со промени
Управување со резултати
Управување со ризик
Управување со системите
Финансиска економетрија
Финансиска математика
Финансиско сметко-водство

Управување со системите

Економска кибернетика

Екоиомска кибернетика

Финансиско сметко-водство

Финансиско сметковод-ство

Применето сметковод-ство

Фискален и монетарен систем на ЕУ
ЕУЕУ
Финансиско
сметководство
Корпоративно финан. извест
Финансиски менаџмент
Финансиски пазар и
институции
Предмет од УКИМ (Филолошки ф)

Фискален и монетарен систем на ЕУ
Финансиско сметководство
Корпоративно финан. извест.
известување
Финансиски менаџмент
Финансиски пазар и и
институции
Француски јазик за
економисти 1
Француски јазик за
економисти 2
Хартии од вредност и
портфолио менаџмент
Нема еквивалент

Финансиско сметков. 1
Финансиско сметков.2
Финансиски менаџмент
Финансики пазар и и
институции
Француски јазик за
економисти 1
Француски јазик за
економисти 2
Хартии од вредност и
портфолио менаџмент
Царинска политика

Финансиско сметковод.

Применето сметковод.

Финансиски менаџмент
Финансиски систем

Деловни финансии.
Финансиски систем

Француски јазик за
економисти 1
Француски јазик за
економисти 2
Организација и техника на
берзанско работење

Француски јазик за
економисти 1
Француски јазик за
економисти 2

Предмет од УКИМ(Филолошки ф)
Хартии од вредност и
портфолио менаџмент

Нема еквивалент

Нема еквивалент

Современи дипломатски
односи
Современи пол. системи
Светски економ.развој
Меѓународно стопанско
право
Анализа на работењето

Нема еквивалент

Теорија на трошоци

Нема еквивалент
Нема еквивалент
Нема еквивалент

Теорија на билансот со
анализа на работењето
Трошоци во деловно
одлучување

