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1 А.  ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ  ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 

Табела 1: Општи дескриптори на квалификации на студиските програми 
на втор циклус студии 

Знаење и разбирање  Покажува разбирање за теоретските модели и 
концепции на модерната економска и бизнис теорија; 

 Демонстрира знаење за различните модели и стратегии 
кои се користат за успешно водење на 
макроекономската политика и бизнис процесите во 
претпријатијата  

 Способност за креирање и употреба на современите 
пристапи за анализа на ефектите од макроекономските 
политики и деловните одлуки во претпријатијата; 

 Стекнува продлабочени знаења од специфични областа 
на функционирањето на макроекономската политика и 
претпријатијата; 

 Покажува знаење и способност за независно учество во 
научни и професионални дискусии. 

Примена на знаењето 
и разбирањето 

 Способност за креативност и иновативност при 
создавање на нови идеи и решенија;  

 Покажува способност за оценка и избор на научни 
теории, методологии и алатки во различни економски 
и бизнис подрачја; 

 Покажува знаење за различните методи кои се 
користат во истражувањето на економските појави и 
бизнис процесите; 

 Предвидувања на разни појави во економијата и 
бизнисот 

 Поседува способност да партиципира во групни 
дискусии, критички да анализира теоретски и 
практични аспекти од работењето на претпријатијата, 
да изработува и да ги презентира изработените 
проекти.  

 Способност за донесување на квалитетни бизнис 
одлуки. 

Способност за 
проценка 

 Способност за проценка на макроекономската 
ситуација, бизнис процесите, проблемите и 
приоритетите во различни подрачја; 

 Демонстрира способност за идентификување и 
прибирање на релевантни податоци, нивна анализа и 
интерпретација;   

 Оспособување за самостојно решавање комплексни 
проблеми од практичното работење и развивање на 
критичкиот однос кон постојните теоретски модели и 
знаења; 

 Способност за анализа, синтеза и критичка евалуација 
на факти. 

Комуникациски 
вештини 

 Развивање и унапредување на способности за тимска 
работа, способност за лидерство и комуникација 
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применливи во различни претпријатија и ситуации; 

 Покажува способност за прибирање, анализирање, 
оценка и презентирање информации;  

 Способност за работа во интердисциплинарни тимови 
во организации во глобално и мултикултурно 
окружување; 

 Поседува способност за професионална комуникација 
со други професионалци од соодветната област, како и 
со претставници на институциите на системот. 

 

Вештини на учење  Поседува способност за анализирање, разбирање, 
меморирање и истражување на содржини од различни 
области;  

 Покажува способност за изведување заклучоци или 
мислење за предностите и недостатоците на 
економските појави и бизнис процесите; 

 Демонстрира способност за вклучување во активно 
учење, способност да се служи со научно-истражувачки 
методи и да користи релевантна литература во своите 
анализи; 

 Способен е да анализира конкретни студии на случај и 
да анализира научни трудови од соодветната област 

 Покажува интерес за континуирана едукација и 
професионален развој на повисоки образовни нивоа. 
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1 Б. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА ЗА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА Е-БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ 

Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат 
резултатите од учењето за студиската програма Е-бизнис менаџмент, 
согласно со Уредбата за национална рамка на високообразовните 
валификации (Сл. Весник на РМ бр. 154/2010) 
 

 

Мисијата на студиската програма по Е-бизнис менаџмент е едуцирање 
на високо-образовни стручни кадри кои ќе ги следат и применуваат 
технолошките иновации и ИКТ во економијата и бизнисот, како и 
оспособување на професионалци од областа на е-бизнисот за управување и 
решавање на истражувачки и апликативни проблеми во е-бизнис 
окружување.  

Студиската програма од втор циклус студии по Е-бизнис менаџмент 
која се предлага со овој елаборат има за цел да им овозможи на студентите 
стекнување на специјализирани знаења и вештини од областа на е-бизнисот 
и развој на аналитички и менаџерски способности неопходни за успешно 
управување на претпријатијата во глобално дигитализирано окружување. 
Преку трансфер на искуства за современите светски практики на водење на е-
бизнис, студентите на академските магистерски студии по Е-бизнис 
менаџмент ќе бидат оспособени успешно да управуваат конкурентни 
претпријатија од приватниот и од јавниот сектор во услови на интезниво 
користење на ИКТ.  

Преку континуиран трансфер на современи и продлабочени знаења за 
примената на новите информациско-комуникациски технологии во 
деловното работење, студентите по завршувањето на студиската програма од 
втор циклус студии по Е-бизнис менаџмент ќе се стекнат со следните 
генерички (општи) компетенции:  

 Способност за работа во интердисциплинарни тимови во организации 
во глобално и мултикултурно окружување; 

 Способност за анализа, синтеза и критичка евалуација на факти и 
решавање на бизнис проблеми; 

 Способност за поврзување на теоретските знаења со нивна практична 
примена; 

 Способност за креативност и иновативност при создавање на нови идеи 
и решенија;  

 Способност за донесување на квалитетни бизнис одлуки. 
Студентите ќе се стекнат и со следниве специфични компетенции:  

 Стекнување продлабочени знаења за современите светски практики на 
менаџирање на е-бизнис; 

 Способност за препознавање на потенцијалите и можностите од 
информациско-комуникациските технологии како потикнувачи на 
промените во економијата базирана на знаење;  

 Способност за истражување и предвидување на потребите од 
имплементација на е-бизнис решенија во областа на бизнисот и 
економијата; 

 Способност за дизајнирање, креирање, имплементација и менаџирање 
со е-бизнис решенија и веб базирани информациски системи во 
согласност со стратегиските цели на организациите;  

 Способност за  идентификување, мапирање, анализирање и 
презентирање подобрени бизнис процеси;  
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 Стекнување на консалтинг вештини од областа на е-бизнисот во 
приватниот и јавниот сектор; 

 Способност за развивање маркетинг стратегии преку интернет и други 
безжични технологии;  

 Способност за разбирaње и анализирање на теориите и практиките во 
рамките на е-влада; 

 Способност за менаџирање со синџирот на снабдување; 

 Способност за продолжување на образованието во трет циклус студии. 
 

Од големо значење е да се напомене дека во текот на студиите ќе се 
користат современи софтверски алатки неопходни за реализирање на целите 
на одделни наставни содржини во рамките на студиската програма по Е-
бизнис менаџмент. На тој начин студентите ќе се стекнат со апликативни 
знаења и вештини за користење на соодветни софтверски алатки чие 
познавање во е-бизнисот е неопходно. 

Студентите по завршувањето на студиите од вториот циклус по Е-бизнис 
менаџмент ќе се стекнат со знаење, вештини и компетенции кои ќе им 
овозможат да се ангажираат во приватниот и јавниот сектор на: 

 работни места во областа на бизнисот и на економијата кои базираат на 
поинтензивно користење на ИКТ (информациско-комуникациски 
технологии); 

 менаџери на компании коишто интензивно користат веб базирани 
технологии во контактите со добавувачите, купувачите, финансиските 
институции и јавниот сектор; 

 менаџери кои организираат дизајнирање и развој на веб базирани 
информациски системи во големи, средни и мали претпријатија;  

 работни места во јавниот сектор кои користат веб базирани услуги кон 
граѓаните и компаниите; 

 работни места во компании за дизајнирање и користење на веб 
базирани технологии;  

 маркетинг менаџери кои развиваат маркетинг стратегии преку интернет 
и други безжични технологии;  

 менаџери на дигитални претпријатија;  

 вршење на консултантски услуги поврзани со дизајнирање и 
имплементација на е-бизнис решенија во приватниот и јавниот сектор. 

 
Квалификација која се стекнува:  
Магистер по Е-бизнис менаџмент 
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2.  ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ЕКОНОМСКИОТ 
ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 
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3.  ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА ОД РЕКТОРСКАТА УПРАВА ИЛИ 
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ  
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4.  НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ 
КАДЕ ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

  
 Студиската програма која е предмет на измени и допонувања е од:  

- подрачје   5.   ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 
 - поле  506  ОРГАНИЗАЦИОНИ НАУКИ И 

УПРАВУВАЊЕ (менаџмент) 
- област 50603  БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ 

 
 
5.  ВИД НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА (АКАДЕМСКИ ИЛИ 

СТРУЧНИ СТУДИИ) 
 

  Студиската програма на втор циклус студии - Е-бизнис менаџмент е од 
академски вид. 
 
 
6.  СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ (ЦИКЛУС СТУДИИ) 
 

  Студиската програма е од Втор циклус студии. 
 
  
7.  ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 
 

  Студиската програма на втор циклус студии - Е-бизнис менаџмент е 
предмет на реакредитација на постоечка студиска програма. 
 
 
8.  ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 
 

  Студиската програма на втор циклус студии - Е-бизнис менаџмент е во 
траење од 2 семестри. 
 
 
9.  ЕКТС КРEДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 
 

  За добивање звање магистер по Е-бизнис менаџмент, студентот треба 
да оствари 60 ЕКТС согласно Законот за високо образование. 
 
 
10.  НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ 
 

  Студиите се врз база на самофинансирање од страна на студентите. 
 
 
11.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ 
 

  Завршен прв циклус студии во времетраење од 8 семестри или 
најмалку 240 кредити..  
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12.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО  
 

  Со завршување на вториот циклус студии се стекнува право на 
запишување трет циклус на студии. 
 
 
13. УТВРДЕН СООДНОС ПОМЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И 

ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР 
НА ПРЕДМЕТИТЕ  

  
 Структурата на предметите треба е следна: 

 
1.  Три задолжителни предмети утврдени со студиската програма 

според семестри на студирање (максимум 60% од вкупниот број 
предвидени предмети) 

 
2.  Три изборни предмети утврдени со студиската програма според 

семестри на студирање (30% од вкупниот број предвидени изборни 
предмети од листата на Економски факултет - Скопје) 

  
3.  Еден изборен предмет (10% од вкупниот број предвидени 

предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 
 
14.  ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИJА 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
  

  Просторот за реализацијата на студиските програми е даден во 
Картата на високообразовната институција. За оваа студиска програма е 
определена предавална 5 и две компјутерски лаборатории.  
 
15.  ЛИСТА НА ОПРЕМА ПРЕДВИДЕНА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

  Листата на опремата за реализацијата на студиските програми е 
дадена во Картата на високообразовната институција. Компјутерските 
лаборатории се комплетно опремени со 120 компјутери, предавалната со 
мултимедиски систем за изведување на наставата.  
 
 
16.  ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ СО ИНФОРМАЦИИ СОГЛАСНО  

ЧЛЕНОТ 4 ОД ОВОЈ ПРАВИЛНИК  
 

  Предметните програми за сите студиски програми на втор циклус 
студии - Е-бизнис менаџмент се дадени во ПРИЛОГ 1  
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17.  СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР СО ПОДАТОЦИ НАВЕДЕНИ 
ВО ЧЛЕНОТ 5 ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ 
ЕЛЕМЕНТИ  

 
 Име и презиме Звање во кое е избран 

1 д-р Сашо Јосимовски Редовен професор 
2 д-р Калина Треневска Благоева Редовен професор 
3 д-р Лидија Пулевска Ивановска Редовен професор 
4 д-р Мартин Михајлов Доцент 
5 д-р Марина Мијоска Доцент 
6 д-р Мијалче Санта Доцент 
7 д-р Димитар Јовевски Доцент 

  
 Биографијата на кадар за студиската програма на втор циклус студии 
- Е-бизнис менаџмент е дадени во ПРИЛОГ 2  
 
18.  ИЗЈАВА ОД НАСТАВНИКОТ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА ПО ОДРЕДЕНИ 
ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
  Изјавите на наставниот кадар за сите студиски програми на 

Економскиот факултет на втор циклус студии - Е-бизнис менаџмент се 
дадени во ПРИЛОГ 3  
 
19.  СОГЛАСНОСТ ОД ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА ЗА 

УЧЕСТВО НА НАСТАВНИКОТ ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА 
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 
  Кадровската покриеност за предметите се утврдува со одлука на 

Наставно - научниот совет. Доколку има потреба за професори од други 
факултети согласноста би се обезбедила во редовна процедура.  
 
20.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА 

ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 

  Бројот на студенти се дадени со предлог одлука од Наставно-начниот 
совет на Економскиот факултет. Вистинскиот број го утврдува Владата во 
соработка со Ректоратот на „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Вкупниот број 
на студенти е утврден со решението за акредитација на студиската програма 
на 60 студенти.   
 
21.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
 

  Во библиотеката на факултетот и кај предметните професори се 
обезбедени доволно наслови согласно нормативите на министерството од 
предложената основна (10%) и дополнителна (5%) литература. 
 
22.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ВЕБ СТРАНИЦА 
 
 http://www.eccf.ukim.edu.mk/studiranje/studii/postdiplomski/19 
 

http://www.eccf.ukim.edu.mk/studiranje/studii/postdiplomski/19
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23.  СТРУЧНИОТ ОДНОСНО НАУЧНИОТ НАЗИВ СО КОЈ СЕ 
СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 

  
  По завршувањето на студиската програма студентот се стекнува со 

звањето:  
Магистер по е-бизнис менаџмент 

 
24.  АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И 

СЕ ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 
  

  Квалитетот на наставата се развива и одржува преку следните 
механизми: 

-  секоја година Економскиот факултет спроведува процес на 
самоевалуација на ниво на студиски програми, како и самоевалуација 
на ниво на целиот факултет; 

-  секој семестар се спроведуваат анонимни анкети на студентите за 
односот на наставниот кадар и квалитетот на наставно-образовниот 
процес; 

- секоја година се унапредуваат предметните програми во процедура 
преку Колегиумот за втор циклус студии - Е-бизнис менаџмент и 
Наставно научниот совет на факултетот; 

-  квалитетот на студиите се контролира и низ процесот на надворешна 
евалуација.  
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АНЕКС 1 
 
Листа на задолжителни и изборни премети на Втор циклус Е-
бизнис менаџмент 

1.  Три задолжителни предмети утврдени со студиската програма 
според семестри на студирање (максимум 60% од вкупниот број 
предвидени предмети) 

 
2.  Три изборни предмети утврдени со студиската програма според 

семестри на студирање ( 30% од вкупниот број предвидени изборни 
предмети од листата на Економски факултет - Скопје) 

 
3.  Еден изборен предмет (10% од вкупниот број предвидени 

предмети) од Листата на предмети утврдени од страна на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје 

 
ТАБЕЛА 1. СТРУКТУРА НА ПРЕДМЕТИ ВО ПРВ СЕМЕСТАР 
 

Полн назив на предметната 
програма 

ЕКТС 
Број на 
часови 
настава 

Број на 
часови  

Задолжителен предмет 1 7 40 175 
Задолжителен предмет 2 7 40 175 
Задолжителен предмет 3 7 40 175 
Изборен предмет од Економски 
факултет** 

7 40 175 

Изборен предмет од Листа на УКИМ* 2 10 50 
 30  750 

*Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје 

 
 

ТАБЕЛА 2.  СТРУКТУРА НА ПРЕДМЕТИ ВО ВТОР СЕМЕСТАР 
 

Полн назив на предметната 
програма 

ЕКТС 
Број на 
часови 
настава 

Број на 
часови  

Изборен предмет од Економски 
факултет** 

7 40 175 

Изборен предмет од Економски 
факултет** 

7 40 175 

МАГИСТЕРСКИ ТРУД 16  400 
 30  750 

** Листа на слободни изборни предмети од модул 5 на Економски факултет - 
Скопје 
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ТАБЕЛА 3. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ 
 

Код 
Полн назив на 
предметната 

програма 
Наставник 

Број на 
часови  

ЕКТС 

EBU 510 
Дизајнирање на 
бизнис процеси 

Проф. д-р Калина 
Треневска Благоева  
Доц. д-р Марина 
Мијоска  

40 7 

EBU 560 
Бизнис 
информациски 
системи 

Проф. д-р Сашо 
Јосимовски 

40 7 

EBU 550 
Менаџмент на 
синџирот на 
снабдување 

Проф. д-р Лидија 
Пулевска Ивановска 

40 7 

 
 
ТАБЕЛА 4. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ОД ЛИСТАТА НА 
СЛОБОДНИ ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ НА ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – 
СКОПЈЕ 

Код 
Полн назив на 
предметната 

програма 
Наставник 

Број на 
часови  

ЕКТС 

EBU 520 Е-влада 

Проф. д-р Калина 
Треневска Благоева 
Доц. д-р Марина 
Мијоска  

40 7 

EBU 570 
Менаџмент со 
информациски 
технологии 

Проф. д-р Сашо 
Јосимовски 

40 7 

EBU 580 
Оперативна 
стратегија 

Проф. д-р Лидија 
Пулевска 
Ивановска 

40 7 

EBU 590 
Модерни технологии 
за е-бизнис 

Доц д-р Мартин 
Михајлов 

40 7 

EBU 530 
Интернет маркетинг 
апликации и алатки 

Доц. д-р Димитар 
Јовевски 

40 7 

EBU 540 
Глобални 
информациски 
инфраструктури 

Доц. д-р Мијалче 
Санта   

40 7 

GEN 510 
Методи на 
истражувачка работа 

 10 2 
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ТАБЕЛА 5. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ ОД ЛИСТАТА НА 
ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ НА УНИВЕРЗИТЕТ  „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” 
ВО СКОПЈЕ 

 

Код 
Полн назив на предметната 

програма 
Број на 
часови  

ЕКТС 

Листа на УКИМ Предмет од Листата на УКИМ 10 2 

 
Студентот на втор циклус на студии може да пријави тези и тема  за  

магистерски труд со образложение, откако ќе оствари 44 кредити со 
положување на  испитите на студиумот на кој што е запишан.  
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 
Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Дизајнирање на бизнис процеси  

2. Код EBU 510 
3. Студиска програма Е-бизнис менаџмент 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен  Втор циклус 
6. Академска година/семестар 2017-

2018/прв 
9. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Калина Треневска Благоева 
Доц. д-р Марина Мијоска  

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите 
треба да бидат способни: 

 Да ја разберат архитектурата на бизнис процесите; 

 Да ги дефинираат основните концепти и техники на дијаграми кои се 
користат за моделирање на организациите, процесите и активностите; 

 Да ги разберат методологиите за подобрување и редизајнирање на бизнис 
процесите; 

 Да бидат запознаени со автоматизацијата на бизнис процесите и 
апликациите и техниките  кои ги подржуваат. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Објаснување на потребата за процесен пристап наспроти функционален 
пристап при организирањето на бизнис активностите на организациите; 

 Дефинирање на бизнис стратегија, вредносна верига, стартешките теми 
на Портер и концептот на Treacy и Wiersema, објаснување на критериуми 
за приоритизација на бизнис процесни промени; 

 Процесна архитектура и процесен менаџмент на организациите – ниво 
на претпријатие;  

 Опишување на процеси преку дијаграми и типови на дијаграми- БПМН; 

 Менаџирање и мерење на бизнис процеси; 

 Разработка на BPTrends методологијата за редизајнирање на бизнис 
процесите. 

12. Методи на учење: Предавања со презентации подржани со LCD и 
PowerPoint, интерактивни предавања, тимска работа, гостин на предавања, 
студии на случај, изработка и презентација на проектна задача, интернет 
истражувања. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 
време 

30+10+135 = 175 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

       10 
часови 
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16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 50 часови 
16.2. Самостојни задачи 35 часови 
16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 
бода 
17.1. Тестови  50 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
40 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценк
а) 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 
19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик, англиски јазик  

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач  Годин
а  

1. 

Paul Harmon 

Business 
Process 
Change, 
third edition 

Morgan 
Kaufmann 
Publishers, 
San 
Francisco 

2014 

2. 

Paul Harmon 

Business 
Process 
Change, 
second 
edition 

Morgan 
Kaufmann 
Publishers, 
San 
Francisco 

2007 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 

Weske Mathias 

Business 
Process 
Managemen
t 

Springer-  
Verlag 

2007 

2.  bptrends.com    
3.  BPM 

софтверски 
алатки 

   



ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ – ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ - СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ  

  

  

37 

 
Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Бизнис информациски системи 

2. Код EBU 560 
3. Студиска програма Е-бизнис менаџмент 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен Втор циклус 
6. Академска година/семестар 2017-2018 /прв 9. Број на ЕКТС 7 
8. Наставник Проф. д-р Сашо Јосимовски 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 
1984 ги разберат и применат методите на развој и на дизајнирање на 

информациските системи; 
1985 разберат како информациските системи и технологии ги поддржуваат 

стратегиските цели на компаниите; 
1986 го разберат влијанието на информациските технологии на изборот на 

бизнис моделот на претпријатието и на развојот на информациските 
системи; 

1987 ги разберат стратегиите за менаџмент со ИТ проекти; 
1988 ги разберат техниките на процесно моделирање од аспект на развој на 

информациските системи; 
1989 ги разберат напредните концепти на организација на податоци и 

нивното менаџирање. 
11. Содржина на предметната програма: 

 Воведување и компоненти на информациските системи; 

 Информациски системи и технологии за креирање на стратегиска 
предност; 

 Модели и методи на развој на информациските системи; 

 Развој на информациските системи преку техниките на процесно 
моделирање; 

 Менаџмент со ИТ проекти; 

 Организација на податоци и нивно менаџирање. 
12. Методи на учење: Предавања и останати наставни активности за основите и 

клучните концепти, објаснети примери, тимска работа, гостин на предавање, 
проектно-ориентирана настава. Овој предмет е интерактивен и главно 
базиран на истражувања на случај. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 
време 

30+10+135  = 175 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

       10 
часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 50 часови 
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16.2. Самостојни задачи 35 часови 
16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 
бода 
17.1. Тестови  50 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
40 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценк
а) 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 
19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик, англиски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач  Годин
а  

1. David T. Bourgeois Information 
Systems for 
Business and 
Beyond 

Saylor 
academy 

2014 

2. Кенет Лаудон и 
Џејн Лаудон 

Менаџмент 
информацион
и системи – 
управување со 
дигитална 
компанија 

Аламина 2010 

3. Gary B. Shelly 
Harry J. 
Rosenblatt 

Systems 
Analysis and 
Design 8th ed. 

Course 
technology 

2010 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. Elizabeth 
Hardcastle 

Business 
Information 
Systems 

Bookboon.co
m 

2009 

 

http://bookboon.com/en/search?q=author%3A%22Elizabeth%20Hardcastle%22
http://bookboon.com/en/search?q=author%3A%22Elizabeth%20Hardcastle%22
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Менаџмент на синџирот на снабдување 

2. Код EBU 550 

3. Студиска програма Е-бизнис менаџмент 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен  Втор циклус 
6. Академска година/семестар 2017-

2018/прв  
9. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Лидија Пулевска-Ивановска 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите 
треба да бидат способни: 

- да го анализираат целиот процес на менаџментот на синџирот на 
снабдување, од суровини до готов производ; 
- да анализираат конкретни логистички ситуации; 
- да дијагностицираат проблеми во синџирот на снабдување и предлагаат 
алтернативни решенија за решавање на овие проблеми; 
- да го применуваат SCOR моделот; 
- да ги применуваат информациските технологии за интегрирање и 
управување со логистиката и менаџментот на синџирот на снабдување. 

11. Содржина на предметната програма: 
Поврзаност и интеракција помеѓу логистиката и менаџментот на синџирот 
на снабдување; Синџир на вредност, SCOR (Supply Chain Operations 
Reference) модел; Управување со побарувачката и понудата; Управување со 
производството (MRP, ERP); Аутсорсинг; Предвидување; Управување со 
залихи; Дистрибуција; Логистички апликации; Логистички информациски 
систем; e-SCM. 

12. Методи на учење: Предавања со презентации, интерактивни предавања, 
тимска работа, гостин предавач, анализа на студии на случај, изработка и 
презентација на проектина задача, интернет истражувања. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 
време 

30+10+135 = 175 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

       10 
часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 50 часови 
16.2. Самостојни задачи 35 часови 
16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          60+30+10 = 100 
бода 
17.1. Тестови  60 бодови 
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17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 
писмена и усна) 

30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценк
а) 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 
19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик, англиски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач  Годин
а  

1. 

Christopher Martin 

Logistics and 
Supply Chain 
Management: 
Creating Value-
Adding 
Networks 

Pearson 
Education 
Limited 

2005 

2. Stock James R.,  
Lambert Douglas 
M. 

Logistics 
Management 

McGraw-
Hill 

2001 

3. 

Bolstroff Peter,  
Rosenbaum Robert 

Supply Chain 
Excellence: A 
Handbook for 
Dramatic 
Improvement 
Using the SCOR 
Model 

Amacom 2003 

4. 

Taylor David  

Global cases in 
logistics and  
supply chain 
management 

Cengage 
Learning 
Business 
Press 

2006 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 

David F. Ross 
 

Introduction to 
e-Supply Chain 
Management: 
Engaging  
Technology to 
Build Market- 
Winning 
Business 
Partnerships 

CRC Press 
2002 
 

2.  

Simchi-Levi David, 
Philip Kaminsky,  
Edith Simchi-Levi 

Managing the 
Supply Chain: 
The Definitive 
Guide for the 
Business 
Professional 

McGraw-
Hill 

2003 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 
предмет 

Е-влада 

2. Код EBU 520 
3. Студиска програма Е-бизнис менаџмент 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен Втор циклус 
6. Академска година/семестар 2017-

2018/втор 
10. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Калина Треневска Благоева 
Доц.д-р Марина Мијоска 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршувањето на наставата и положувањето на предметот студентите 
треба да:  

 Бидат способни да ги разберaт и анализираaт теориите и практиките во 
рамките на е-влада; 

 Бидат способни да го разберaт и опишaт користењето на информациско-
комуникациските технологии во владините институции и јавната 
администрација; 

 Бидат способни критички да ја анализираат релацијата помеѓу е-
владините теории и практики и да можат да го оценуваат степенот на 
квалитет на услугите во рамките на е-влада; 

 Бидат способни да ги опишат на научна основа различните користења на 
информациско-комуникациските технологии од страна на граѓаните од 
демографска, меѓународна и повеќе-културна перспектива; 

11. Содржина на предметната програма: 
1. Е-влада: дефиниции, развој и функции 
2. Модели на е-влада 
3. Методи за менаџмент со е–владини системи 
4. Хоризонтална процесна интеграција во е-влада 
5. Менаџирање со јавни податоци 
6. Животниот циклус на системот за е-влада 
7. Анализа на најдобри практики во Европа и Светот 
8. Мерење на нивото на квалитет на услугите во рамките на е-влада 
9. Е-влада апликации: бенефити за граѓаните и за бизнисите 

12. Методи на учење: Материјата на предметот ќе се презентира преку 
предавања за основите и клучните концепти, преку објаснети примери од 
земјата и странство, преку тимска работа на проекти, преку гости на 
предавања од научната заедница и јавната администрација, преку 
истражување на случај и преку проектно-ориентирана настава.  

13. Вкупен расположлив фонд на 
време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 
време 

30+10+115  = 175 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови  
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15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

       10 
часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 50 часови 
16.2. Самостојни задачи 35 часови 
16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          20+70+10 = 100 
бода 
17.1. Тестови  20 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
70 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценк
а) 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 
19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик, англиски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач  Годин
а  

1. 

Mehdi Khosrow-
Pour, editor 

E-government 
diffusion, Policy 
and Impact, 
Advanced Issues 
and Practices 

IGI Global 2009 

2. 
Brown, M. and 
Garson, G. D. 

Public Information 
Management and 
E-Government:  
Policy and Issues 

IGI  
Publishing 
Hershey, 
PA, USA  

2013 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1. 

Heeks, Richard 
et al.,  

E-government 
working papers 

Development 
Informatics 
Group, 
Institute for 
Development 
Policy and 
management 

2009 

2.  
Heeks, Richard 

Implementing 
and Managing 
eGovernment 

SAGE 
Publications 

2006 
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Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Менаџмент со информациски 
технологии 

2. Код EBU 570 
3. Студиска програма Е-бизнис менаџмент 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен Втор циклус 
6. Академска година/семестар 2017-

2018/втор 
10. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Сашо Јосимовски 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 
1. ги разберат концептите на владеење со информациските 

технологии и менаџмент со информациските технологии; 
2. ја разберат архитектурата на претпријатијата и нејзината 

поддршка со информацико-комуникациски технологии; 
3. планирање на ИТ ресурсите во претпријатието; 
4. го разбере концептот на усогласување на бизнис моделот со ИТ 

моделот; 
5. ги разберат и применат моделите за менаџмент со информациско-

комуникациските технологии; 
6. да ги разберат методологиите за менаџмент со ИТ проекти; 
7. ги разбере безбедносните и сигурносните ризици. 

11. Содржина на предметната програма: 
1. Владеење со информациските технологии; 
2. Менаџмент со информациските технологии; 
3. Архитектура на претпријатие и поддршката на ИКТ; 
4. Планирање на ИКТ ресурси; 
5. Усогласување на бизнис и ИТ моделот; 
6. Модели на менаџмент со ИКТ; 
7. Менаџмент со ИТ проекти; 
8. Безбедност и сигурност на ИКТ системите. 

12. Методи на учење: Предавања и останати наставни активности за основите и 
клучните концепти, објаснети примери, тимска работа, гостин на предавање, 
проектно-ориентирана настава. Овој предмет е интерактивен и главно 
базиран на истражувања на случај. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 
време 

30+10+135  = 175 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

       10 
часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 50 часови 
16.2. Самостојни задачи 35 часови 
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16.3. Домашно учење 50 часови 
17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 

бода 
17.1. Тестови  50 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
40 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценк
а) 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 
19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик, англиски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач  Годин
а  

1. Carol V. Brown; 
Daniel W. 
DeHayes; Jeffrey 
A. Hoffer; E. 
Wainright Martin; 
William C. Perkins 

Managing 
Information 
Technology 

Prentice Hall 2012 

2. Кенет Лаудон и 
Џејн Лаудон 

Менаџмент 
информацион
и системи – 
управување со 
дигитална 
компанија 

Аламина 2010 

3. David T. Bourgeois Information 
Systems for 
Business and 
Beyond 

Saylor 
academy 

2014 

     

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1.     
2.     
3.      
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Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Оперативна стратегија 

2. Код EBU 580 
3. Студиска програма Е-бизнис менаџмент 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 
6. Академска 

година/семестар 
2017-2018/втор 10. Број на 

ЕКТС 
7 

8. Наставник Проф. д-р Лидија Пулевска-Ивановска 
9. Предуслови за 

запишување на предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Овој предмет ќе ги воведе студентите во дизајнот, имплементацијата и 
мерењето на извршувањето на оперативната стратегија, со цел создавање 
конкурентска предност за една компанија.  
По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни: 

да ги идентификуваат главните елементи на оперативната стратегија и 
нивната поврзаност со синџирите на создавање додадена вредност и 
мрежите на вредност; 

да користат систем за следење и мерење на извршувањето на 
оперативната стратегија; 

да ги применат потенцијалите на информациските системи за поддршка 
на имплементирањето на оперативната стратегија во практиката; 

да ги интегрираат и да ги усогласат одлуките на операциите во различни 
деловни единици на компанијата со стратегијата на компанијата. 

11. Содржина на предметната програма: 
Оперативна стратегија; Принципи на оперативната стратегија; Развој и 
импелементација на оперативна стратегија; Оперативни перформанси; 
Стратегија на мрежа на снабдување; Оперативна конкурентност (од аспект 
на трошоци, флексибилност, квалитет, време, додадена вредност); 
Имплементација на оперативната стратегија, Следење и мерење на 
извршувањето на оперативната стратегија. 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, 
филмови, подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време 

8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови 

14. Распределба на расположливо 
време 

30+10+160  = 200 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

       10 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи 60 часови 
16.2. Самостојни задачи 50 часови 
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16.3. Домашно учење 50 часови 
17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 

бода 
17.1. Тестови  60 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценк
а) 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 
19. Услов за потпис и 

полагање на завршен 
испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски и англиски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. Yeming Gong Global 
Operations 
Strategy-
Fundamental
s and Practice 

Springer 2013 

 2. Jan A. Van 
Mieghem 

Operations 
Strategy: 
Principles 
and Practice 

Dynamic 
Ideas 

2008 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul R. Niven Balanced 
Scorecard 
Step-by-Step: 
Maximizing 
Performance 
and 
Maintaining 
Results 

John 
Willey&Sons, 
Inc. 

2002 
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Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Модерни технологии за е-бизнис 

2. Код EBU 590 
3. Студиска програма Е бизнис менаџмент 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година/семестар 2017/18-прв 9. Број на ЕКТС 7 
8. Наставник доц. д-р Мартин Михајлов 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите 
треба да бидат способни: 

I. да го разберат концептот на disruptiveness  
II. да дефинираат концепти и модели во пристапот на создавање 

технологии 
III. да дефинираат прототипи 
IV. да спроведат соодветни методи на евалуација 

11. Содржина на предметната програма: 
Дефинирање на модерни технологии. Концепт на disruptiveness. 
Конструирање модели. Концептуален дизајн. Прототипирање на 
технологии. Методи на евалуација. 

12. Методи на учење: Предавања со презентации, интерактивни предавања, 
тимска работа, гостин на предавања, студии на случај, изработка и 
презентација на проектна задача, 

13. Вкупен расположлив фонд на 
време 

8 ЕКТС х 25 часови = 200 часови 

14. Распределба на расположливо 
време 

30+10+160  = 200 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

       10 
часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 60 часови 
16.2. Самостојни задачи 50 часови 
16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 
бода 
17.1. Тестови  60 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
30 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценк
а) 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 
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од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 
од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање 
на завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор  Наслов  Издавач  Годин
а  

1.  Melanie Swan Blockchain – 
Blueprtint for 
a New 
Economy 

O’Reilly 2015 

 2. Rex Hartson, 
Pardha Pyla 

The UX Book: 
Process and 
Guidelines for 
Ensuring a 
Quality User 
Experience 

Morgan 
Kaufmann 

2012 

      

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

1.     

2.     
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Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Интернет маркетинг апликации и 
алатки 

2. Код MEB 530 
3. Студиска програма Е-бизнис менаџмент 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски факултет - Скопје 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен Втор циклус 
6. Академска година/семестар 2017/18-прв  9. Број на ЕКТС 7 
8. Наставник доц. д-р Димитар Јовевски  
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
Завршен прв циклус на студии со најмалку 
240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршувањето на овој предмет студентите ќе можат и ќе имаат познавање 
како да ги користат различните маркетинг алатки кои им стојат на 
распологање во интернет просторот. Студентите ќе се стекнат со искуство 
како да креираат комплетна интернет маркетинг кампања во виртуелниот 
простор на различните медиуми. Ќе се стекнат со искуство за огласување на 
социјани мрежи (Фејсбук, Интаграм, Твитер), како да ја користат рекламната 
платформа на  Google, што е тоа ремаркетирање како и основни познавања 
за оптимализирање на веб страни. Покрај ова студентите ќе научат како да 
се користи аналитика, како се генерираат извештаи, како и следење на 
интернет огласувањето. 

11. Содржина на предметната програма: 

 поим и основи на интернет маркетинг,  

 традиционални маркетинг комуникациски активности,  

 интернет маркетинг стратегија,  

 еволуција на интернет маркетинг миксот,  

 интернет маркетинг комуникација со потрошувачи и клиенти преку 
различни медиуми,  

 интернет маркетинг алатки за огласување и следење на интернет 
маркетинг кампањи. 

 основи на маркетинг оптимизација 

 креирање на интернет маркетинг кампањи 

 аналитика и извештаи 
12. Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации во првиот дел од 

предметот, додека во вториот работа во лабараторија како и изработка на 
интернет маркетинг кампања за вистинска компанија од Македонската 
економија.   

13. Вкупен расположлив фонд на 
време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 
време 

30+10+135 = 175 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

       10 
часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 50 часови 
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16.2. Самостојни задачи 35 часови 
16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          50+40+10 = 100 
бода 
17.1. Тестови  50 бодови 
17.2. Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
40 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценк
а) 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 
19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик, англиски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 

22.1. Задолжителна литература 
Р.бр Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. 
Judy Strauss & 
Raymond D. Frost  

E-Marketing  
(7th ed) 
 

Routledg
e  

2013 

2. 
Jennifer, G & 
Gradiva, C  

Search Engine 
Optimization (2 
ed) 

Wiley 
Publishin
g, Inc 

2009 

3. 

Ira Kaufman & 
Chris Horton  

Digital 
Marketing: 
Integrate 
marketing tactics 
and value  

Routledg
e 

2014 

4. 

Chivani Karval 

Digital 
Marketing 
handbook: guide 
to SEO, PPC, 
Email marketing 

Create 
Space 
Independ
ent 
publishin
g 
Platform  

2015 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Google AdWords Tracker    
2.  Google online challenge 

manual 
   

3. Facebook advertising  
manual  

   

4. http://www.google.com/o
nlinechallenge/ 

   

5.  http://digitalenterprise.or
g/models/models.html 
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Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Глобални информациски 
инфраструктури 

2. Код EBU 540 
3. Студиска програма Е-бизнис 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски факултет Скопје 

5. Степен(прв, втор, трет 
циклус) 

втор 

6. Академска година/семестар 2017/18-втор 10. Број на ЕКТС 7 
8. Наставник доцент. д-р Мијалче Санта 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите 
треба да бидат способни: 

1. ги разберат и идентификуваат клучните фактори за успешен развој и 
користење на информациски инфраструктури 

2. и да оценат како можат да се реализираат конкретни планови за 
имплементација на овие инфраструктури 

11. Содржина на предметната програма 
Овој предмет го покрива развојот и користењето на големи мрежи чија цел е 
поддршка на соработката помеќу организации и различни сектори од 
општеството. Аспекти на овие информациски инфраструктури се техничките, 
човечките и општествените елементи. Приемри за овие инфраструктури се 
јвни информациски мрежи на ниво на сектор и национално ниво, отворени 
електронски пазари, дигитални библиотеи и т.н. Низ овој предмет ќе се 
презентираат, дискутираат и анализираат различнит димензии на овие 
мрежи, клучни проблеми поврзани со нивната реализација и користење и 
клучни истражувачки теми поврзани со нив.  

12. Методи на учење:  
Предавања со презентации, интерактивни предавања, тимска работа, гостин 
на предавања, студии на случај, изработка и презентација на проектна 
задача,  

13. Вкупен расположлив фонд на 
време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 
време 

30+10+135  = 175 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања-теоретска 
настава 

30 часови  

  15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

       10 
часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 50 часови 

  16.2. Самостојни задачи 35 часови 
  16.3. Домашно учење 50 часови 
17. Начин на оценување                                                                                      80+20 = 100 

бода 
 17.1. Тестови  50 бодови 
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 17.2. Семинарска работа/проект 
(презентација:писмена и усна) 

50 бодови 

 17.3.   
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценк
а) 

до  50  бода 5 (пет) (Ф) 

  од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 
  од 61 до 70 бода 7 (седум) (Д) 
  од 71 до 80 бода 8 (осум) (С) 
  од 81 до 90 бода 9 (девет) (Б) 
  од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 
19. Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Реализирани активности 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

англиски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
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број 
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Автор Наслов Издавач Година 

  1.     
  2.     
  3.     
 

 
 
 
 
 
 


