
 
 

Е
к

о
н

о
м

ск
и

 ф
а
к

ул
т

ет
 

В
т

о
р
 ц

и
к

л
ус

 с
т

уд
и

и
  

 

 

 

Предлог 

ПРОЕКТ 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА НА ВТОР 

ЦИКЛУС СТУДИИ  

ЕКОНОМСКИ 

РАЗВОЈ И 

МЕЃУНАРОДНИ 

ФИНАНСИИ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛTЕТ - СКОПЈЕ 

 

Предлагач: 

   ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ         

 

Скопје, 2014 година 

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

УНИВЕРЗИТЕТ „Св. КИРИЛ и МЕТОДИЈ”во СКОПЈЕ 

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 



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

 2 

2 

Содржина: 
  

Стр.  
1 Kарта на високообразовната институција (Економски факултет – 

Скопје) 3 

1а Општи дескриптори на квалификации  за втор циклус студии 
21 

1б Специфични дескриптори на квалификацијата за студиската 
програма Економски развој и меѓународни финансии 

23 

2. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-
научниот совет на Економски факултет - Скопје 

25 

3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската 
управа или Универзитетскиот сенат  

26 

4. Научно-истражувачко подрачје, поле и област каде припаѓа 
студиската програма 

27 

5. Вид на студиската програма (академски или стручни студии) 27 

6. Степен на образование (прв односно втор циклус) 27 
7. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 27 
8. Години и семестри на траење на студиската програма 27 

9. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 27 

10. Начин на финансирање, а за приватните високо-образовни и 
научни установи и доказ за обезбедена квалитетна финансиска 
гаранција за студиската програма 

27 

11. Услови за запишување 27 

12. Информација за продолжување на образованието 28 

13. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните на изборни 
предмети и дефиниран начин на избор на предметите 

28 

14. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската 
програма 

30 

15. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската 
програма 

30 

16. Предметни  програми  со  информации  согласно  со членот 4 од 
овој правилник (прилог бр. 1) 

30 

17. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5  31 

18. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во 
изведување на настава по одредени предмети од студиската 
програма 

31 

19. Согласност од високообразовната установа за учество на 
наставникот во реализацијата на студиската програма 

31 

20. Информација за бројот на студенти за запишување во првата 
година на студиската програма 

31 

21. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна 
литература 

32 

22. Информација за веб страница 32 

23. Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот 
по завршување на студиската програма 

32 

24. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува 
квалитетот на наставата 

32 

25. Самоевалуација на Економскиот факултет-Скопје (15.09.2012-
15.09.2013) 

33 

26. Прилози: предметни програми (прилог бр.1) и кратки биографии 
на наставниците ангажирани на студиската програма (прилог бр.2) 

62 



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

 3 

3 

1.  
 
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 
применливи во различни претпријатија и ситуации; 

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

 Способност за работа во интердисциплинарни тимови 
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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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1б. Специфични дескриптори на квалификацијата за студиската 
програма Економски развој и меѓународни финансии  
 

Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат 
резултатите од учењето за студиската програма Економски развој и 
меѓународни финансии, согласно со Уредбата за национална рамка на 
високообразовните квалификации (Сл. Весник на РМ бр. 154/2010) 
 

Цел на студиската програма од вториот циклус студии од областа на 

ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ е да им 

овозможи на студентите да се стекнат со продлабочени знаења од областа на 

економскиот развој и меѓународните финансии и со специфични вештини за 

примена на ова знаење во практиката. За остварување на овие цели 

студиската програма ги обработува теоретските аспекти на оваа област, 

фокусирајќи се и на нивната практична примена.  

 

Со усвојувањето на сознанијата на оваа студиска програма, се очекува 

студентот да ги демонстрира следниве знаења, способности и вештини:  

 

Знаење и разбирање: 

 да им понуди на студентите знаења за современите текови на развој на 

макроекономијата и на теоријата на економскиот раст и развој; 

 оспособување на студентите да ги разбираат алтернативните можности 

за комбинирање на макроекономските политики во зависност од 

промените во макроекономското окружување; 

 да им овозможи на студентите разбирање на процесот на економски 

раст и развој и политиките и институционалните реформи за 

постигнување побрз раст и одржлив развој;  

 обезбедување современи знаења за тековите и механизмите на 

меѓународно финансирање на економскиот развој, пред се во земјите 

во развој, и нивното влијание врз Република Македонија; 

 разбирање на структурните, технолошките и институционалните 

промени во меѓународната економија и меѓународното бизнис 

окружување. 
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Примена на знаењето и разбирањето: 

 способности за анализа и формулирање стабилизациони 

макроекономски политики;  

 способности за анализа и формулирање политики и реформи за 

забрзан економски раст и одржлив економски развој; 

 знаења применливи во контекст на градењето односи на Република 

Македонија со клучните меѓународни економски и финансиски 

институции. 

 

 Способност за проценка: 

 способност за проценка на макроекономската ситуација и клучните 

макроекономски проблеми и приоритети на РМ; 

 способност за дијагностицирање на промените во меѓународното 

економском деловно и финансиско окружување со цел формулирање 

соодветни политики. 

 

 Комуникациски вештини 

 Способен и да комуницира со идеи и да се усогласува во тимска работа; 

 Способен е за проценување и презентирање информации врз основа на 

добиените резултати. вештини за ефективно презентирање на јавноста 

и на стручните инстанци на макроекономките движења и параметри; 

 вештини за ефективно презентирање на јавноста и на стручните 

инстанци на потребните мерки на макроекономските политики и 

реформите во економките институции. 

 

Вештини на учење: 

 вештини за анализа и разбирање на теоретските модели на модерната 

макроекономија и теоријата на економскиот раст и развој; 

 вештини за емпириска анализа и разбирање на практичните аспекти 

на меѓународните економски и деловни односи. 

 

Квалификација која се стекнува:  

Mагистер на економски науки од областа на економски развој и 

меѓународни финансии. 
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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 усогласување според член 99 од 

Законот за високото образование е од: 
- подрачје   5   ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 

 - поле  503  ЕКОНОМСКИ НАУКИ 
- Област 50305  ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

 
 
5.  ВИД НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА (АКАДЕМСКИ ИЛИ 

СТРУЧНИ СТУДИИ) 
 
 Студиската програма на втор циклус студии – Економски развој и 

меѓународни финансии 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 – Економски развој и 

меѓународни финансии е предмет на усогласување според член 99 
од Законот за високото образование 

 
 
8.  ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 
 
 Студиската програма на втор циклус студии – Економски развој и 

меѓународни финансии е во траење од 2 семестри 
 
 
9.  ЕКТС КРEДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 
 
 За добивање звање магистер по организациони науки и управување 

(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 
 
 ЗЗаавврршшеенн  ппррвв  ццииккллуусс  ссттууддииии  ввоо  ввррееммееттррааеењњее  оодд  88  ссееммеессттррии  ииллии  ннаајјммааллккуу  

224400  ккррееддииттии..  
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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  

 
 Листа на задолжителни и изборни премети на Втор циклус 

Економски развој и меѓународни финансии 

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

 
2.  Два 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. 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** 

(Методи на научно-истражувачка работа) 
2 10 50 

 30  750 

*  Листа на слободни изборни предмети од модул 4 на Економски факултет - 
Скопје 

**  Листата на предмети утврдени од страна на Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје 
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ТАБЕЛА 2.  ВТОР СЕМЕСТАР 

Полн назив на предметната програма ЕКТС 

Број на 

часови 

настава 

Број на 

часови  

Задолжителен предмет 4 7 40 175 

Изборен предмет од Економски факултет*  7 40 175 

Магистерски труд 16  400 

 30  750 

*  Листа на слободни изборни предмети од модул 4 на Економски факултет - 
Скопје 

 

ТАБЕЛА 3. Студиска програма втор циклус студии  
Задолжителни предметни програми 

Код 

Полн назив на 

предметната 

програма 

Наставник 
Број на 

часови  
ЕКТС 

EDIF510 
Економски развој 
– теорија и 
емпириски факти  

Проф. д-р Гоце 
Петрески 

40 7 

EDIF520 

Современи 
макроекономски 
концепции и 
политики 

Проф. д-р Таки 
Фити 

40 7 

EDIF530 

Странските 
директни 
инвестиции и 
економскиот 
развој 

Проф. д-р 
Методија 
Несторовски 

40 7 

EDIF540 

Меѓународните 
пазари на капитал 
и економскиот 
развој 

Проф. д-р 
Владимир 
Филиповски 

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 

EDIF550 
Технолошкиот 
развој и 
глобализацијата  

Проф. д-р Гоце 
Петрески 

40 7 

EDIF560 
Меѓународна 
економија 

Проф. д-р 
Ирена 
Кикеркова 

40 7 

EDIF570 

Меѓународните 
трговски и 
финансиски 
организации и 
економскиот 
развој  

Проф. д-р 
Наталија 
Николовска 

40 7 

EDIF580 

Меѓународниот 
бизнис и 
економскиот 
развој 

Проф. д-р 
Љубомир 
Дракулевски 

40 7 
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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: 

Методи на научно-истражувачка 

работа 

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.  

 
 
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 ФОНО ЛАБАРАТОРИЈА  

 
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. Фонолабараторијата е 
комплетно опремена со мултимедиски систем за изведување на 
наставата.  

 
 
16.  ПРЕДМЕТНИ  ПРОГРАМИ  СО  ИНФОРМАЦИИ  СОГЛАСНО  

ЧЛЕНОТ 4 ОД ОВОЈ ПРАВИЛНИК  
 
 Предметните програми за студиската програма на втор циклус студии 

– Економски развој и меѓународни финансии е дадена 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 Таки Фити Редовен професор 
2 Д-р Гоце Петрески Редовен професор 
3 Д-р Методија Несторовски Редовен професор 
4 Д-р Владимир Филиповски  Редовен професор 
5 Д-р Љубомир Дракулевски  Редовен професор 
7 Д-р Михаил Петковски  Редовен професор 
8 Д-р Наталија Николовска Редовен професор 
9 Д-р Ирена Кикеркова Редовен професор 
10 Д-р Трајко Славески Редовен професор 

 
 
 Биографијата на наставниот кадар за студиската програма на втор 

циклус студии – Економски развој и меѓународни финансии е даден 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 студиската програма на Економскиот 

факултет на втор циклус студии - Економски развој и меѓународни 
финансии 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 40 студенти.   

 
 
 
 
21.  ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 
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 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 
 
 www.eccf.ukim.edu.mk 
 
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 економски науки од студиската програма по   
Економски развој и меѓународни финансии.  

 
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 - Економски развој и 
меѓународни финансии и Наставно научниот совет на факултетот 

-  квалитетот на студиите се контролира и низ процесот на надворешна 
евалуација.  
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I. ЦЕЛИ, НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ И ЕЛЕМЕНТИ НА 

ПРОЦЕСОТ НА САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

1. Цели на процесот на самоевалуација 
 

Основна цел на самоевалуацијата е да го процени квалитетот на наставно-образовниот 

и на научно-истражувачкиот процес на првиот и вториот циклус студии на Економскиот 

факултет –Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Врз основа на 

анализа и проценка на клучните елементи, како што се наставните програми, наставниот 

кадар, наставно-образовната дејност, научно-истражувачката работа, студентите, 

просторните и материјалните ресурси, надворешната соработка и финансирањето, и со 

помош на SWOT анализата да се разоткријат добрите и лошите страни и да се предложат 

мерки за нивно подобрување, релативизирање или целосно отстранување.  
 

2. Позитивни елементи и тешкотии во текот на процесот на самоевалуација 
 

Самоевалуацијата беше спроведена при високо ниво на соработка на сите учесници во 

процесот, со голема подршка од Деканатската управа и благодарение на традиционално 

добрата и средена документација и база на податоци и информации со кои располага 

Факултетот. Тешкотии при реализацијата на самоевалуацијата не беа присутни. Комисијата 

за самоевалуација, стручните служби и сите други учесници во процесот на самоевалуација, 

веќе имаат повеќегодишно драгоцено искуство во изведувањето на процесот на 

самоевалуација. На високо ниво беше и соработката со наставниците, соработниците, 

Деканатот, студентите, Анкетната комисија за оценка и вреднување на работата на 

наставниот и на соработничкиот кадар и стручните служби на Факултетот. 
 

 

II. ОПИС НА ФАКУЛТЕТОТ 

 

1. Историја 
 

Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот  „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје 

е основан на 14 ноември 1950 година со посебна Уредба на Владата на тогашна Народна 

Република Македонија, со основна општествена цел „теоретски да се изградуваат и 

практично да се подготвуваат висококвалификувани економски кадри“. Во својата 

досегашна шеесет и три годишна историја, Економскиот факултет израсна во значајна 

образовна и научно-истражувачка институција која продуцира високостручни кадри од 

областа на економијата и бизнисот на различни степени на образование: студии од прв 

циклус (додипломски студии), студии од втор циклус (последипломски студии) и студии од 

трет циклус (докторски студии). Изминатите скоро шест ипол децении се период на постојан 

раст и афирмација на Факултетот. Во фокусот на дејствувањето на е континуираниот напор 

за реформирање на наставно-образовниот и на научно-истражувачкиот процес во согласност 

со промените и барањата на светската економска наука и на постојано променливата 

општествена практика, а посебно на напорите за приспособување кон потребите на 

македонската економија. 

Промените во клучните сегменти на економскиот систем на земјата и кадровското 

зајакнување на Факултетот детерминираа крупни промени во наставните планови и 

содржини на наставно-научните дисциплини, во смисла на нивно проширување и 

збогатување. Наставните планови на Факултетот на првиот циклус, суштински се менуваа во 

повеќе наврати по 1950 година: во студиските 1957/58 година, 1959/60 година, 1962/63 

година, 1967/68 година, 1974/75 година, 1978/79 година, 1987/88 година, 1992/93 година, 

1998/99, 2008/09 година и дефинитивно, со последните измени направени во 2012 година, 

наставниот план започна да се применува во учебната 2012/13 година. Овој наставен план е 

модерен, во согласност со промените во светската економска наука и во основа 

стандардизиран според угледот на реномирани европски и светски факултети кои 

продуцираат кадри од областа на економијата и бизнисот. 

На првиот циклус на студии постојат следниве програми: Економија, Менаџмент, 

Маркетинг, Сметководство и ревизија, Финансиски менаџмент, Надворешна трговија и Е-
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Бизнис. Од учебната 2005/2006 година отпочнаа со работа трите дисперзирани единици 

(департмани) на Факултетот лоцирани во Штип, каде што се одржуваше настава на 

департманот по сметководство и ревизија, на департманот по менаџмент и на департманот 

по финансиски менаџмент, додека од учебната 2009/2010 година започна реализацијата на 

дисперзираните студии во Струга, каде што се одржува настава на департманот по 

финансиски менџмент.  

Во учебната 2012/2013, според Конкурсот за упис на нови студенти, за прв пат беа 

предвидени дисперзирани паралелки во Велес и Тетово. Во согласност со пријавените 

кандидати и предвидените услови за формирање на паралелките, единствено во Велес се 

формираше паралелка на департманот по Сметководство и ревизија, на која во учебната 

2012/2013 година се запишаа 32 кандидати, а во учебната 2013/2014 година - 28 кандидати. 

На дисперзираните студии во Тетово, заради недоволниот број на пријавени кандидати, 

студиите не започнаа ниту во учебната 2012/2013, ниту во учебната 2013/2014 година. 

Пријавените кандидати за Тетово студираат во Скопје и под условите кои важеа во 

моментот на запишувањето. 

Во шеесеттите години на минатиот век Факултетот ги основаше студиите од втор 

циклус (последипломски студии), со цел на дипломираните кадри од првиот циклус да им 

овозможи стекнување на специјализиран и продлабочен фонд на знаења од областа на 

економијата и бизнисот. Првиот студиум од втор циклус беше основан во студиската 

1961/62 година од областа на монетарно-кредитните проблеми. Тоа беше прв студиум од 

втор циклус од областа на економските науки на поранешните југословенски простори. 

Потоа следеше воспоставување на студии од втор циклус од областа на економиката на 

претпријатијата, маркетингот, економскиот развој со методи на економската анализа, 

менаџментот итн. Денес на вториот циклус на студии активно работат следниве програми: 

Менаџмент во осигурувањето, Монетарна економија, Управување со јавниот сектор, 

Маркетинг, Сметководство и ревизија, МБА-Менаџмент, Европски студии, Економски 

развој и меѓународни финансии, Статистички методи за бизнис и економија и Е-бизнис 

менаџмент (далечинско учење). Исто така, изготвен беше елаборат за воведување на нов 

студиум на втор циклус студии по Стратегиски менаџмент на човечките ресурси 

(едногодишни и двегодишни), при што е добиено решение за акредитација и за почеток со 

работа. Што се однесува пак до програмите по Економски развој со методи на економската 

анализа, Економски развој и меѓународни финансии, Надворешен промет и Бизнис 

економија, истите се ставени во мирување.  

Во согласност со Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. 

Кирил и Методиј“ и Правилникот за внатрешните односи и работењето на Факултетот, 

постојат следните органи на управување: Наставно-научен совет, Декан и Деканатска 

управа. Наставно-научниот совет е највисок орган на управување и стручен орган на 

факултетот. Наставно-научниот совет го сочинуваат сите редовни и вонредни наставници, 

доцентите и 4 редовни студенти (по еден од секоја студиска година), со мандат од една 

учебна година. Деканот е раководен орган на факултетот и тој го застапува и претставува 

Факултетот во земјата и во странство. Деканот се избира од редот на редовните и 

вонредните професори со мандат од четири години и со право на уште на еден мандат. 

Кандидатот за декан со тајно гласање го утврдува Наставно-научниот совет на Факултетот, 

изборот го врши Ректорот, а го потврдува сенатот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 

На Деканот му помагаат тројца продекани (за наставни прашања, за финансиски прашања и 

за наука и меѓународна соработка), со мандат од четири години и со право на уште на еден 

мандат. Кандидатите за продекани ги избира Наставно-научниот совет на предлог на 

Деканот. Деканатската управа ја сочинуваат Деканот, продеканите, шефовите на катедрите и 

претседателот на Студентскиот парламент на Факултетот. Во работата на Деканатската 

управа учествува и секретарот на факултетот, без право на глас. 

На Факултетот денес работат вкупно 99 лица, од кои 62 се академски кадар, а 37 лица 

се административно-технички персонал. Во редовен работен однос се 62 лица од 

академскиот кадар (од кои на едно лице од соработничкиот кадар му мирува работниот 

однос) и 37 лица од административниот кадар. Административно-техничкиот персонал го 

сочинуваат вкупно 29 жени и 8 мажи. Од нив 7 лица се со високо образование, од кои едно 

лице е доктор на економски науки, едно лице е магистер на правни науки, едно лице е 
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магистер на економски науки и едно лице е магистер по менаџмент на информациски 

системи, 2 лица се со више, 22 со средно, и 6 со основно образование. И на овој план се 

регистрирани позитивни промени. Промените кореспондираат со зголемените активности на 

Факултетот воопшто. За периодот 2003-2013 година на факултетот биле реализирани 49 

вработувања (26 академски кадар и 23 административен кадар). На дисперзираните студии 

во Струга, од административен кадар со договор на дело ангажирани се еден чувар, еден 

хигиеничар и едно лице  како референт за студентски прашања. 

Во рамките на националното високо образование, Економскиот факултет во Скопје 

зазема значајна позиција во образованието на високостручни кадри од областа на 

економијата и бизнисот. За тоа сам по себе говори фактот што од основањето до октомври 

2013 година на Факултетот се запишале 57.724 студенти, а дипломирале 20.056 студенти. На 

почетокот на зимскиот семестар 2013 година на Економскиот факултет студираат вкупно 

4.285 студенти, од кои 4.033 редовни и 252 вонредни. Во истиот период, т.е. од основањето 

на Факултетот, па се до октомври 2013 година, на Економскиот факултет магистрирале 1.371 

кандидати, а 242 кандидати се стекнале со академскиот степен доктори на економски науки. 
 

2. Мисија 
 

Континуираното образование им помага на високостручните кадри од областа на 

економијата и бизнисот компетентно да ги решаваат проблемите и да ги совладуваат 

предизвиците на новиот милениум преку програми кои обезбедуваат унапредување на 

способностите и на интелектуалениот раст и развој. Покрај тоа Факултетот обезбедува и 

професионални услуги за претпријатијата и јавниот сектор. 

За Факултетот тоа значи:  

- обезбедување на висок квалитет во сите активности; 

- поттикнување дебати и промовирање нови идеи; 

- комбинирање на моќта на луѓето, со иновации и технологија, за да се 

  подобри начинот на учење и работење; 

- почитување на правата и достоинството на поединецот. 

За студентите тоа значи: 

- обезбедување можности за квалитетно студирање и образование кое е стимулативно, 

  ја збогатува личноста и се вреднува од страна на работодавците. 

За вработените тоа значи: 

- обезбедување можности секој да се развие себеси заради зголемување на 

  личните способности и професионализмот во работењето, а со крајна цел; 

- постигнување на поголема поддршка и стручна помош на студентите во текот на 

студиите. 

За општеството тоа значи: 

- обезбедување на најнови информации, знаења и консалтинг услуги од областа 

  на економијата, бизнисот и менаџментот на сите економски субјекти и 

  активно партнерство во нивното успешно вклопување во националните, 

регионалните 

  и меѓународните заедници во кои тие работат. 
 

3. Стратегија 
 

Основна цел на Економскиот факултет во Скопје е да прерасне во врвна наставна и 

научно-образовна институција од областа на економијата и бизнисот во Република 

Македонија преку обезбедување на висок квалитет на научно-истражувачки и образовни 

услуги и преку развивање на интензивна партнерска соработка со реномирани високо-

образовни и научни институции во светот. Тоа претпоставува: 

 Креирање на програми на прв циклус на студии кои ќе кореспондираат со 

програмите на модерните универзитети во светот и ќе обезбедуваат знаења (основа и 

неопходна надградба) за следење на економските текови во современото окружување; 

 Посветеност на факултетот и неговите вработени за обезбедување на процесот 

на континуирано образование; 
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 Обезбедување на процесот на континуирано ревидирање и осовременување на 

наставните програми на прв и втор циклус на студии; 

 Обезбедување програми за обновување, осовременување и продлабочување на 

знаењата на вработените во стопанството и во државната администрација; 

 Ангажирање на факултетот во воспоставување на долгорочна соработка со 

реномирани научни и високо-образовни институции од светот; 

 Постојано унапредување на условите за студирање и работа на факултетот; 

 Континуирано надополнување на библиотечниот фонд со најсовремена 

стручна литература и периодика; 

 Користење на кадровската и на материјалната база на факултетот за 

обезбедување на помош и за давање консултативни и други професионални услуги на 

стопанските субјекти и на државната администрација; 

 Обезбедување парични фондови за стручно и научно усовршување и студиски 

престои на вработените во странство. 
 

SWOT - анализа 
 

S – Факултетот влегува во редот на членките на Универзитет „Св. Кирил и 

Методиј“ во Скопје кои реализирале значајни реформски зафати, воведувајќи модерни 

наставни програми и наставни содржини на студиските програми, располага со солиден 

наставен кадар, поволни просторни и материјални ресурси, член е на осум меѓународни 

универзитетски асоцијаци, иако не задоволува фактички реализираната соработка со 

странските универзитети и факултети со кои се склучени договори за взаемна соработка. 

W – Потребни се натамошни напори за воспоставување на уште поквалитетни 

програми за континуирано образование на вработените во стопанството и во државната 

администрација, како и продолжување на напорите што Факултетот веќе ги прави за 

продолжување и продлабочување на меѓународната соработка и за реализирање на 

задолжителна работа за студентите, како битна компонента при успешното 

комбинирање на теоретските и практичните знаења. 

О – Факултетот има потенцијал за интензивирање на соработката со 

стопанството и со државната администрација. 

Т – Неповолната економска состојба во земјата го ограничува интересот на 

претпријатијата за подолгорочна соработка со Факултетот. 
 

 

III. РЕЗИМЕ НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНИОТ И НА НАУЧНО- 

ИСТРАЖУВАЧКИОТ ПРОЦЕС 
 

1. Наставен кадар на прв циклус на студии 
 

На ниво на целиот Факултетот наставата ја реализираат вкупно 44 наставници (28 

мажи и 16 жени) и 18 соработници (8 мажи и 10 жени) со следните звања: 29 редовни 

професори, 5 вонредни професори, 10 доценти, 18 соработници (17 асистенти, од кои 6 се со 

докторат и 9 со магистратура и 1 помлад асистент со магистратура). Од вкупниот број 

наставници и соработници, 61 се со полно работно време и само на еден соработник му 

мирува работниот oоднос. Од редовните професори еден е доктор на статистичките науки, а 

останатите се доктори на економските науки. Ссите вонредни професори се доктори на 

економските науки. Од доцентите еден е доктор на компјутерските науки, а останатите се 

доктори на економските науки. Од асистентите, 6 се доктори на економските науки, 1 е 

магистер на правните науки, 1 е магистер на организационите науки, 1 е магистер на 

статистичките науки, а останатите се магистри на економските науки  

Редовните професори се на возраст од 42-64 години, вонредните професори се на 

возраст од 38-50 години, доцентите се на возраст од 33-40 години, асистентите се на возраст 

од 29-35 години, а еден помлад асистент е на возраст од 36 години. Во 2013 година нема 

нови вработувања на наставен кадар. Во 2013 година тројца редовни и еден вонреден 

професор заминале во пензија. 

На Економскиот факултет во Скопје постојат департмани со голем број на 

соработници, но од друга страна, постојат и департмани со недоволен број на соработници. 
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Помош во реализацијата на наставниот процес обезбедуваат и определен број 

демонстратори кои се ангажирани на предметите на кои постојат вежби и поголем број 

студенти.  

Во зимскиот семестар на учебната 2012/2013 година, на четирите години на првиот 

циклус на студии се запишале вкупно 4.258 студенти, од кои 4.033 редовни и 252 вонредни. 

Во учебната 2012/2013 на вториот циклус на студии на 10-те студиуми се запишале 302 

кандидат на едногодишните и 72 кандидати на двегодишните студии, додека на трет зиклус 

се запишале 11 кандидати. Во текот на 2012/2013 (до октомври 2013) година магистрирале 

179 кандидати, а докторирале 24. 

Состојбата во поглед на соодносот на наставниот кадар со вкупниот број на студенти, 

односно соодносот на наставниот кадар во однос на редовните студенти, е подобрена во 

споредба со претходниот период. Овие соодноси се различни кај различните студиски 

програми, но и недоволно релевантни за изведување на соодветни заклучоци, поради 

едноставниот факт што добар дел од наставниците и соработниците се едновремено 

ангажирани во наставно-образовниот процес на повеќе студиски програми. Од друга страна, 

треба да се има предвид дека бројот на студенти по наставник и соработник е значително 

поголем на прва и втора студиска година, а помал на повисоките студиски години, иако 

просеците сепак покажуваат дека состојбата во поглед на дистрибуцијата на бројот на 

студенти по наставник не е воедначена. Притоа евидентна е натпросечната оптовареност кај 

еден дел од наставниците, за сметка на помалата ангажираност на друг дел од наставниците 

во реализирањето на наставно-образовниот процес, што се гледа и од разликите во 

годишниот фонд на часови помеѓу наставниот кадар. Ваквата состојба ја оценуваме како 

недоволно рационално користење на расположливите кадровски ресурси на Факултетот, 

што неповолно се одразува врз квалитетот на наставата. 

При изборите, реизборите и унапредувањата на наставниците и соработниците, 

Факултетот ги почитува критериумите, стандардите и обврските што произлегуваат од 

Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот и Правилникот за 

внатрешните осноси и работењето на Факултетот, но и обврските кои произлегоа од 

најновите акти на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Притоа Наставно-

научниот совет на Факултетот констатира дека доследната примена на кадровските 

критериуми ќе даде посебен придонес во осмислувањето на долгорочната кадровска 

политика на Факултетот, во порационалното користење на кадрите и во понатамошно 

подигање на стандардите и на критериумите за унапредување на наставно-научниот кадар.  
 

SWOT – анализа 

 
S – Факултетот располага со компетентен наставно-научен кадар за покривање на 

наставните обврски на дисциплините застапени на сите студиски програми. 

W – Нерамномерна е оптовареноста на наставниот кадар во реализацијата на 

наставно-образовниот процес. 

О –Направените напори наставниот кадар да се усовршува низ студиски престои во 

странство во голема мерка придонесува за подигнување на квалитетот на наставата. 

Т – Забележително е осетното намалување на бројот на наставниците како 

резулатат на пензионирањето на поголем број наставници. 
 

 

3. Научно- истражувачка дејност 
 

Економскиот факултет - Скопје, како дел од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје, претставува највреден и најзначаен извор за образување на високостручен кадар од 

областа на економијата и бизнисот во Р. Македонија. Факултетот и неговите вработени се 

посветени на создавање, акумулирање, пренесување и примена на знаења од спомнатата 

област. Економскиот факултет - Скопје го зазема врвното место во редот на реномираните 

научно-истражувачки институции во Република Македонија. Во богатата и вонредно 

интензивна научно-истражувачка дејност вклучени се речиси сите наставници и 

соработници. Зголемувањето на бројот на наставните предмети, во кои се практикува 

изработка на поединечни и групни проектни задачи, станува традиција на Факултетот. 
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Притоа е забележлив трендот на зголемен интерес од страна на студентите за вклучување во 

работните тимови кои ги подготвуваат проектните задачи од одделните предмети на првиот 

и вториот циклус на студии. Факултетот, преку научно-истражувачката дејност, дава 

значаен придонес во зајакнувањето и поддржувањето на пазарно ориентираните реформи во 

Република Македонија, со цел за поефикасно спроведување на евро-интегративните процеси 

на земјата и пружањето на активна помош на македонските компании во создавањето и 

унапредувањето на нивните конкурентски предности. 

Во последниот извештаен период, којшто го опфаќа времето од 15.09.2012 - 

14.09.2013 година, Факултетот има објавено 6 учебници, 1 зборник на трудови од 

меѓународната конференција одржана на Факултетот и 3 учебни помагала. За потребите на 

промотивните активности, Факултетот во овој период го публикуваше водичот за 

додипломските студии, го објави годишникот на Факултетот за календарската 2012 година, 

издаде јубилеен каталог по повод 20-годиншнината од постоењето на последипломски 

стуидии од МБА Менаџмент, каталог на Економскиот факултет на англиски јазик и 

студиски програми за прв и втор циклус студии.  

Во извештајниот период, на Факултетот се во тек на завршување, отпочнати се или се 

планираат за отпочнување следниве проекти: 

1. Завршен билатерален македонско-австриски научно-истражувачки проект: 

,,Меѓусекторска преносливост на методи на дизајн и евалуација“. 

2. Завршен меѓународен проект: ,,Fiscal and Monetary Policy Interactions in the South Eastern 

Economies with Fixed Ehchange Rate Regime”. (Интеракцијата помеѓу фискалната и 

монетарната политика во економиите на југоисточна Европа кои имаат режим на фиксен 

девизен курс.) 

3. Во тек е меѓународниот проект: ,,Научно пишување на тема од бизнис администрација и 

економија”. (Scientific Writing in Business Administration and Economics.) 

4. Завршен домашен проект: ,,Анализа на економската одржливост на концептот Овластен 

економски оператор (ОЕО) во Република Македонија според правилата на Светската 

трговска организација (СТО)“. 

5. Завршен домашен проект: ,,Kорпоративното управување во трговските друштва во 

Република Mакедонија“, добиен на конкурс на УКИМ за 2012 година. 

6. Завршен домашен проект со ЗЕЛС (Заедница на единиците на локална самоуправа на 

Република Македонија) на тема: ,,Студија за можноста и оправданоста од основање на 

Банка како правно лице за вршење на банкарски активности“, додека проектот 

,,Изготвување на нацрт-акти за основање на банката“ е во тек на изработка. 

7. Поднесена апликација за меѓународен проект под наслов: „Greening the qualifications of 

Public Procurement Officers in EU“ во рамките на Leonardo da Vinci програмата.  

8. Поднесесена апликација за меѓународен проект во рамките на конзорциумот University 

Educators for Sustainable Development (UF4SD). Во конзорциумот членуваат 25 европски 

универзитети. Проектот е пријавен и прифатен во рамките на Lifelong Learning 

Programme. 

9. Предложен и прифатен научно-истражувачки проект на Економскиот факултет - Скопје 

под наслов: ,,Перспективи и предизвици на процесот на приближување на јавниот и 

бизнис секторот во Република Македонија кон стандардите и конкурентноста на 

економиите во Европската унија“. Проектот ќе го реализира наставно-научниот и 

соработничкиот кадар на Факултетот за време од пет години (2013-2018). 

10. Изготвен елаборат за воведување на нов студиум на втор циклус студии по Стратегиски 

менаџмент на човечките ресурси (едногодишни и двегодишни), со добиено решение за 

акредитација и за почеток со работа. 

 

Во текот на извештајниот период на Факултетот беа одржани повеќе научно-стручни 

и пригодни предавања: 
 
1. Предавање под наслов: „Зелена и богата Македонија во 2050: Kако да стигнеме до таму“. 

Предавач: Ерика Јоргенсен од Светска банка, лидер на програмата за зелен развој. 

Предавањето е одржано на Економскиот факултет – Скопје и организирано како дел од 

програмата на настани за одбележување на 62 години постоење и работење Факултетот.  
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2. Предавања на акад. Таки Фити и на проф. д-р Владимир Филиповски на тема 

„Нобеловци по економија за 2012 година“, организирано како дел од програмата на 

настани за одбележување на 63-годишнината од основањето, постоењето и работењето 

на Факултетот. 

3. Предавањa од серијата „Светската економска криза“ на тема ,,Светска економска криза: 

историја, причини и мерки“ во рамки на проектот ,,Стопанска соработка на покраината 

Рајланд Фалц и Југоисточна Европа“, во организација на Комората на занаетчии од 

Скопје и Националната Комора на занаетчии на Германија. Предавачи: м-р Петар 

Рехман и Ролф Вајдман, Занаетчиска комора на Кобленц (Сојузна Република Германија). 

4. Предавање на тема: ,,Тhe interplay between informal sphere and business ethics in Poland”. 

Предавач: д-р Рафал Сможински од Институтот за филозофија и социологија при 

Полската академија на науките и уметностите. 

5. Предавање на тема: ,,Структурни коинтегрирани векторски авторегресивни модели” во 

организација на Катедрата по математика и статистика на Факултетот. Предавач: проф. 

д-р Игор Мастен, вонреден професор на Економскиот факултет во Љубљана.  

6. Предавање на тема: ,,Мало стопанство - мали и средни претпријатија“, во рамките на 

проектот ,,Стопанска соработка на покраината Рајланд Фалц и Југоисточна Европа“, во 

организација на Комората на занаетчии од Скопје и Националната Комора на занаетчии 

на Германија. Предавачи: Ролф Вајдман, надворешен соработник на Занаетчиската 

комора од Кобленц (Германија), д-р Мартин Кајдел, консултант на Друштвото за 

консалтинг и трансфер на технологија, Петар Рехман, Занаетчиска комора - Кобленц, 

Германија и проф.д-р Мартин Кашни од Факултет Кобленц при Универзитетот за 

применети науки.  

7. Трибина на тема: ,,Последните случувања во евро-зоната и можните излезни сценарија“, 

одржана на Економскиот факултет - Скопје во организација на ЕУи Центарот на 

Економскиот факултет – Скопје, со учество на Лукаш Мелка, раководител на одделот за 

оперативни работи во мисијата на ЕУ во Република Македонија како гостин–предавач на 

трибината на тема: Економијата и финансиите. 

8. Трибина на тема: ,,Студентски прва и студентско организирање“, одржана на 

Економскиот факултет – Скопје, организирана од страна на Студентскиот парламент на 

Економскиот факултет - Скопје.  

9. Учество на Факултетот на AmCham Conference: „Exploring Opportunities to Advance 

Business-University Cooperation“, одржана во хотел Александар Палас. Учесници од 

факултетот: деканот проф. д-р Љубомир Дракулевски, доц. д-р Љупчо Ефтимов и м-р 

Алекасандра Јанеска-Илиев. 

10. Меѓународна конференција за корпоративно управување под наслов: ,,Corporate 

Governance - Its Perspectives and Challenges in Dynamic and Complex Business Environment“, 

одржана на Економскиот факултет – Скопје, организирана по повод 20 години од 

основањето на студиската програма на втор циклус студии - МБА Менаџмент и 62 

години од основањето на Економски факултет - Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и 

Методиј” во Скопје. 

11. Деветта меѓународна конференција на АСЕКУ под наслов: „Systemic Economic Crisis: 

Current Issues and Perspective“, одржана на Економскиот факултет - Скопје во 

организација Економскиот факултет - Скопје како членка на Асоцијацијата на 

универзитети од Југоисточна Европа (АСЕКУ) од нејзиното основање во 1996 година.  

12. Донаторската конференција организирана од страна на Царинската управа на Република 

Македонија и Регионалниот тренинг центар на Светската царинска организација (РТЦ на 

СЦО) на Економскиот факултет - Скопје во соработка со Државниот комитет за царина 

на Република Азербејџан.  

13. Ден на Маркетери, организиран по четврт пат, одржан на Економскиот факултет - 

Скопје во организација на Катедрата по Маркетинг.  

14. Организирана Меѓународната летна школа на тема: „Направи разлика - стани 

општествено одговорен ЕУ лидер“ („Мake a Difference-Become a csr eu Leader“), одржана 

во Охрид во соработка со АИЕСЕК Локален Комитет – Скопје и со учество на 22 

студенти од прв и втор циклус студии од Република Македонија, Србија и Црна Гора.  
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15. Факултетот беше коорганизатор на меѓународната научна конференција под наслов: 

,,Economic Integrations, Competition and Cooperation“, која се одржа во Ријека помеѓу 17 и 

19 април 2013 година. 

16. „Ден на високото образование на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје, 

одржан на во организација на Универзитетот „Св Кирил и Методиј“ во Скопје, со 

активно учество на Економскиот факултет – Скопје, со концепциски осмислена 

содржина, со учество на студентите - волонтери и под директна координација на 

секретарите на Катедрите.  

17. Факултетот учествуваше на ,,Светскиот ден на науката“, организиран од страна на 

Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и одржан во просториите на 

Универзитетот. Факултетот беше презентиран со проект: „Македонската младина за 

Бизнис форумот“ („Macedonian Youth to Business Forum“), добиен на Конкурсот од 

Универзитетот за научно-истражувачки проекти за 2011 година. 

18. Организирана втора дебата од циклусот: ,,Кризата и земјите-кандидатки за влез во ЕУ - 

последиците од должничката криза врз Европа и еврото“, заедно со Францускиот институт во 

Скопје и Делегацијата на Европската Унија и со поддршка на Фондацијата Роберт 

Шуман. Учесници: Лоранс Оер, амбасадор на Република Франција во Република 

Македонија, Ален Фабр, експерт во Фондацијата Роберт Шуман, економист и 

финансиски советник, и академик Таки Фити, професор на Економскиот факултет- 

Скопје. 

19. Учество на Факултетот во организацискиот тим на јавната дебата на тема: „Да се штеди 

или не: дали програмите за штедење се доволни за спас на Европа?“, во рамките на 2013 

Free Market Road Show, во организиција Австрискиот економски центар од Виена и 

Правниот факултет „Јустинијан Први“ од Скопје, а одржана на Правниот факултет 

„Јустинијан Први“. 

Факултетот ги изврши сите потребни подготовки за издавање на едно меѓународно 

списание под име Journal of Contemporary Economics and Business Issues. Формиран е 

уредувачки одбор на списанието од 22 члена, сите еминентни економисти од различни земји 

и назначени се главен и одговорен уредник и секретар на списанието.  

Научно-истражувачката дејност на Факултетот е претежно поврзана со националните 

потреби за економски истражувања. Резултатите од научно-истражувачката дејност се 

значајни и драгоцени за креирање на економските политики на Република Македонија и 

забрзување на нејзиниот економски раст и развој, како и за разрешување на проблемите 

врзани за сопственичкото, финансиското, производното и менаџерското преструктуирање на 

македонските претпријатија.  
 

4. Студенти 
 

Интересот на младите генерации за студирање економија е голем. За запишување на 

Факултетот се пријавуваат кандидати со вонредно висок успех од средното образование. 

Почнувајќи од студиската 2006/2007година не се спроведуваат приемни испити. 

Рангирањето се врши според постигнатиот успех од средното образование. При уписот во 

студиските 2011/12 и 2012/13 година, постигнатиот успех од средното образование 

учествуваше со 60 % во вкупните поени за рангирање, додека останатите 40 % се однесуваа 

на резултатите од полагањето на државната матура во средните училишта.  
 

4.1. Студенти на прв циклус на студии 
 

И во учебната 2012/13 година режимот на студирање на Економскиот факултет беше 

во согласност со Болоњската декларација и ЕКТС-системот. На крајот на месец октомври 

2012 година, вкупниот број на студенти кои студираа на првиот циклус студии изнесува 

4.344. Во табелата што следи дадена е структурата на активни студенти од прв циклус 

според департмани: 
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Департман 

 

 

Активни студенти  

на крај на октомври 

2012 

 

Економија 482 

Менаџмент 578 

Сметководство и ревизија 753 

Финансиски менаџмент 891 

Маркетинг 477 

Надворешна трговија 517 

Е-бизнис 500 

Дисперзирана. паралелка  

Струга  86 

Проект 45+ Вклучени во департм. 

Дисперзирана. паралелка  Велес 60 

  

Вкупно 4.344 
 

Во извештајниот период 15.09.2012 – 15.09.2013 година, на Економскиот факултет 

дипломирале вкупно 741 студент. Во текот на истиот извештаен период од Факултетот се 

испишале 157 студенти. Структурата на дипломираните студенти според департмани е како 

што следува: 
 

 

 

Департман 

 

Дипломирани студенти 

15.09.2012 - 15.09.2013 

    
Економија 76   
Менаџмент 112   
Сметководство и 

ревизија 106   
Финансиски 

менаџмент 149   

Маркетинг 102   
Надворешна трговија 4096   
Е-бизнис 100   

    

Вкупно 741   
 

Конкурсот за запишување на студенти во прва година во учебната 2012/2013 година 

на Економскиот факултет во Скопје беше реализиран во согласност со условите и 

критериумите утрвдени со Конкурсот за запишување на студенти на прв циклус на студии 

на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Структурата на запишани студенти во 

учебната 2012/2013 според департмани, според статус (редовни/вонредни) и според начинот 

на финансирање (државна квота/кофинансирање) е даден во следната табела: 
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ЗАПИШАНИ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 

2012/2013   

  

редовни 

државна 

квота 

редовни 

кофинансирање вонредни  

          

економија 79 52 3 134 

менаџмент 74 65 5 144 

маркетинг 74 52 4 130 

финансиски менаџмент 104 71 5 180 

сметковод. и ревизија 104 70 7 181 

надворешна трговија 74 51 - 125 

е-бизнис 69 43 5 117 

Струга -     - 

Велес 32   32 

Тетово 6   6 

Вкупно    1.049 
 

Структурата на запишани студенти надвор од квотата според основите за 

запишување е дадена во следната табела: 
 

Вон квота                     број на  

                                       запишани 

Националности                             25 

Деца без родители                         5 

Со завршен факултет                    3 

Образование  во странство           1 

     Вкупно                                      34 
 

 

4.2. Организираност на студентите на првиот циклус на студии 
 

На Факултетот студентите се организирани во Студентски парламент, кој ги 

артикулира интересите на неговите членови во наставно-обаразовниот процес, во доменот 

на студентските услуги, во културно-забавната сфера итн. Преку Студентскиот парламент, 

студентите партиципираат и во управувањето на Факултетот. На Факултетот постои и 

AIESEC – меѓународна, непрофитна, невладина, едукативна студентска организација 

(здружение). Локалниот комитет на AIESEC при Економскиот факултет во Скопје постои од 

1953 година. Во фокусот на анганжманот на AIESEC е интернационалната соработка и 

разбирање. Преку меѓународната размена на студенти што ја обезбедува AIESEC, 

студентите реализираат редовни студиски престои во реномирани странски фирми и 

институции. AIESEC досега организирал бројни интернационални семинари и проекти. 

Неговите членови активно партиципираат во домашни проекти и летни школи а 

забележително е и нивното присаство на интернационални конференции.  

Студентите активно партиципираат во управувањето на Факултетот. Според статутот 

на Факултетот, студентите имаат свои претставници во Наставно-научниот совет (по еден 

претставник од секоја студиска година), што значи вкупно четири претставници, со право на 

глас по сите прашања, освен за прашањата што се однесуваат за избор, реизбор и 

унапредување на наставниците и соработниците. Претседателот на Сојузот на студентите е 

член на Управата на Факултетот. Студентите, по правило, имаат и свои претставници во 

сите позначајни комисии и тела што се формираат на Факултетот, а во тој контекст и свои 

претставници во Комисијата за самоевалуација на ниво на факултет и Комисиите за 

самоевалуација на ниво на департмани. За жал, во моментот отстаствува нивното учество во 

органите на факултетот. 
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 SWOT - анализа 

 

S – Перманентно висок и стабилен  интерес за студирање на Факултетот, голем 

број на солидни пријавени кандидати, добро организиран Сојуз на студенти и богата 

активност на  АИЕСЕ. 

 W – Поради незавршениот изборен процес, отсаствува учеството на студентите 

во органите на факултетот.  

 О –Се поголеми можности за вклучување на студентите во научно-

истражувачката работа и за студирање на студиски програми организирани во соработка 

со странски универзитети. 

 Т – Ниското просечно ниво на доход во земјата и неповолната економска ситуација 

на значителен број на домаќинства им предизвикуваат сериозни финансиски проблеми на 

студентите со самофинансирање. 
 

4.3. Резултати од спроведеното анкетирање 

На Факултетот, почнувајќи од 2002 година, воспоставена е редовна практика на 

учество на студентите во оценувањето на квалитетот на наставно-образовниот процес. 

Комисијата, поаѓајки од потребата да се добијат порелевантни податоци за целокупната 

наставна дејност на вработените и согледувајќи ги слабостите на претходниот анкетен 

прашалник пред спроведувањето на анкетата за односот на академскиот кадар на 

Економскиот факултет (во понатамошниот текст Анкета) во осварувањето на наставно-

образовната дејност, во учебната 2012/2013 година дизајнира целосно нов прашалник 

раководејќи се од искуствата на ренимираните универзитети од Западна Европа и САД по 

однос на ова прашање. Всушност, станува збор за два одделни прашалника кои се посебно 

прилагодени на активностите на наставниците и на соработниците.  
 

Taka, aнкетираните студенти одговараа на следните прашања опфатени во 

прашалникот (ЗА НАСТАВНИЦИТЕ): 

 

1.Наставникот покажува сеопфатно теоретско и практично знаење за предметот 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
 

2. Наставникот го пренесува материјалот јасно и разбирливо 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
 

3. Наставникот ве поттикнува на активно учество и тоа го вреднува 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 

4. Наставникот редовно и навремено ја одржува наставата по овој предмет 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
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5. Наставникот своите предавања ги поткрепува со примери кои го помагаат 

учењето 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
 

6. Наставникот применува современи наставни методи со што овозможува 

полесно совладување на материјата 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
 

7. Наставникот е на располагање да ви помогне надвор од часовите (во приемно 

време и преку електронска пошта) 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 

 

8. Овој предмет го учам од литература 

А. во оригинална форма (учебник) 

Б.  електронска форма 

в. фотокопија  

г. белешки од час 
 

9.Литературата е усогласена со наставната материја 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
 

10. Учебните материјали се современи, јасни и разбирливи.  

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
 

11. Оценувањето на колоквиум е објективно 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 

 

12. Прашањата на колоквиум се релевантни на предвидениот материјал 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
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13. Резултатите од колоквиум се достапни на увид и коментари 

А. целосно се согласувам 

Б. се согласувам 

В. неможам да се одлучам 

Г. не се согласувам 

Д. целосно не се согласувам 
 

14. Како ја оценувате оптовареноста по овој предмет во споредба со останатите 

предмети од оваа година 

А. многу лесен 

Б. лесен 

В. со иста тежина 

Г. тежок 

Д. многу тежок 
 

15. Колку време во текот на денот издвојувате за учење и за индивидуални 

активности по овој предмет 

А. повеќе од 4 часа 

Б 2-4 часа 

В. 1-2 часа 

Г. не работам секој ден 
 

16. Колку време Ви е потребно за подготовка за колоквиум по овој предмет 

А. повеќе од 5 дена 

Б. 3-5 дена 

В. 2-3 дена 

Г. 1-2 дена 

Д. не се подготвувам 
 

17. Севкупно гледано овој предмет ги унапреди моите знаења 

А. целосно се согласувам 

Б. се согласувам 

В. неможам да се одлучам 

Г. не се согласувам 

Д. целосно не се согласувам 
 

18. На наставата по овој предмет присуствував 

А. повеќе од 90% од часовите 

Б. 0д 70-90% од часовите 

В. од 50-70% од часовите 

Г. 30-50% од часовите 

Д. под 30% 
 

Дополнителни оцени и предлози 
 

ЗА АСИСТЕНТИТЕ АНКЕТАТА ГИ СОДРЖЕШЕ СЛЕДНИТЕ ПРАШАЊА: 
 

1. Асистентот покажува сеопфатно теоретско и практично знаење за предметот 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
 

2. Асистентот е на располагање да ви помогне надвор од часовите (во приемно време и  

преку електронска пошта) 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
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3. Резултатите од колоквиум се достапни на увид и коментари 

А. целосно се согласувам 

Б. се согласувам 

В. неможам да се одлучам 

Г. не се согласувам 

Д. целосно не се согласувам 
 
 

ПРАШАЊА САМО ЗА ПРЕДМЕТИТЕ ЗА КОИ ВО 

ФОНДОТ НА ЧАСОВИ СЕ ПРЕДВИДЕНИ ВЕЖБИ 
 

4. Асистентот ве поттикнува на активно учество и тоа го вреднува. 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
 

 

5. Асисентот редовно и навремено ги одржува вежбите по овој предмет 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
 

6. Асистентот на вежбите применува примери кои го помагаат учењето 

а. целосно се согласувам 

б. се согласувам 

в. неможам да се одлучам 

г. не се согласувам 

д. целосно не се согласувам 
 

 

 

Во текот на учебната 2012/2013 година беа спроведени две анкети: првата во текот на 

зимскиот (за вкупно 65 предмети), а втората во текот на летниот семестар (за вкупно 63 

предмети),. Анкетите беа спроведени на случаен примерок од студенти присутни на 

предавањата во анкетниот период. Комисијата, во настојувањето да обезбеди 

поверодостојни резултати, определи големината на примерокот за секој предмет за учебната 

2012/2013 година да се зголеми од постојните 10% на 30% од студентите кои го запишале 

односниот предмет (врз основа на податоците добиени од Службата за студентски 

прашања). Врз основа на тоа, големината на примерокот се движеше од 5 студенти (за некои 

изборни предмети), па до 300 студенти за задолжителните предмети од прва студиска 

година. Со анкетите беа опфатени наставниците и соработниците што учествуваат во 

изведувањето на наставата според распоредот на предметите во учебната 2012/2013 год. 

Имајќи предвид дека студентите на секоја студиска година може да избираат од сите 

предмети во наставниот план, анкетите се спроведоа за секој предмет одделно на наставата 

по соодветниот предмет.  

Периодот во кој се спроведе анкетата беше неделата пред да се одржи вториот 

колоквиум. Комисијата сметаше дека периодот во кој беше спроведена анкетата е 

најповолен од причина што неделата пред вториот колоквиум коинцидира со периодот на 

давање на потписи, па оттаму во анкетата беа опфатени и студенти кои не ги посетуваат 

редовно предавањата и според тоа нивните одговори не можат да се сметаат за релевантни, а 

сепак влијаат врз крајните резултати од анкетата, а од друга страна во овој период 

предавањата по некои од предметите веќе беа завршени и за нив Комисијата не можеше да 

спроведе анкета. Поаѓајќи од овој факт, со цел да се добијат пообјективни резултати, 

Комисијата за анкетирање во вториот семестар ја спроведе анкетата две недели пред 

одржувањето на вториот колоквиум, освен за студентите од четврта студиска година кај кои 

заради апсолвентската екскурзија Анкетата беше спроведена претходно.  
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Заклучоците до кои дојде Комисијата врз основа на резултатите од спроведените 

анкети се следни: 
 

1. Наставниците, во основа, се оценети дека добро се подготвени за настава (повеќе од 

70% од студентите одговориле дека целосно се согласуваат и се согласуваат со таквиот 

одговор), со исклучок на шест предмети кај кои помалку од 35% од испитаните студенти 

оцениле дека наставникот е добро подготвен. 

2. Студентите сметаат дека наставниците го пренесуваат материјалот на јасен и 

разбирлив начин, со исклучок на 6 предмети кои според анализата ги држат исти наставници 

во првиот и вториот семестар и кај кои над 50% од студентите оцениле дека предаваат 

неразбирливо.  

3. Студентите сметаат дека наставниците ги поттикнуваат на активно учество, освен 

за десет предмети каде што над 50% од анкетираните немаат такво мислење. 

4. Во основа наставниците навремено и редовно ја одржуваат наставата по 

предметите, со исклучок на одделни професори каде што околу 50% од анкетираните се 

изјасниле дека професорот не ги одржува предавањата.  

5. Во основа сите наставници,помалку или повеќе, ги поткрепуваат своите предавања 

со примери, со исклучок на четири предмети. 

6. Скоро сите наставници, освен по седум предмети, во наставата применуваат 

современи методи. 

7. Позитивно е мислењето на студентите во однос на расположливоста на 

професорите да им помогнат надвор од предавањата, освен за четири професори. 

8. Занемарлив е бројот на студенти кои учат од белешки од предавања. Главно, 

студентите учат од учебник или од литература во електронска форма. Мал е бројот на 

студенти кои се изјасниле дека учат од фотокопија (главно на предмети за кои не постои 

учебник од предметниот наставник). Овие резултати Комисијата ги смета за пристрасни и 

необјективни. 

9. Литературата која им е на располагање на студентите соодветствува на наставната 

програма, а учебниците се јасни и разбирливи. 

10. Во однос на колоквиумите генерален е заклучокот дека прашањата одговаат на 

материјалот од наставата, оценувањето е објективно и резултатите од колоквиумите им се 

достапни на увид на студентите. 

 

Глобална оценка од анкетите е дека добиените резултати во основа задоволуваат, иако 

е нормално да се очекуваат варијации, кои се должат на индивидуалните карактеристики на 

наставниот кадар, спецификите на предметите, неделниот фонд на часови, студиската 

година, како и варијации што произлегуваат од случајниот избор на студентите во 

примерокот. 

Натаму, иако во голема мера е надминат проблемот со добивање на резултати за 

асистентите во однос на тоа дали по дадениот предмет има вежби или не, сепак сеуште за 

некои асистенти се добиваат резултати и за вежби иако по тие предмети во фондот на часови 

не се предвидени вежби. При извршената вкрстена анализа Комисијата дојде до заклучок 

дека кај некои од нив студентите не го знаат фондот на часови или пак во мал дел 

учествувале во наставата и тоа на часови кога се држеле подготовки за колоквиум, но кај 

останатите станува збор за асистенти на оние предмети за кои студентите во најголем дел се 

изјасниле дека професорот не ги одржува часовите, па следува дека студентите ги оценуваат 

предавањата на асистентите. И конечно, покрај напорите на Комисијата за анкетирање, 

сепак за седум предмети од првиот и вториот семестар заедно, Комисијата не успеала да 

ги реализира анкетите од различни причини (мал број студенти и неодржување на настава 

по соодветниот предмет, објективно отсуство на наставниците и сл.). 
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5. Втор циклус на студии  

 

5.1. Опис на вториот циклус на студии 
 

 Економскиот факултет има богата традиција во организирањето на втор циклус 

студии од областа на економијата и бизнисот. Денес на Економскиот факултет во Скопје 

функционираат 12 последипломски студии. Од вкупниот број на последипломските студии, 

3 продуцираат кадри со претежно макроекономска ориентација (Економски развој и 

меѓународни финансии, Монетарна економија, финансии и банкарство и Управување со 

јавниот сектор), 8 продуцираат кадри со продлабочени знаења од различни домени на 

бизнисот и со позначајно фокусирање врз микроекономската проблематика (Бизнис 

економија, Маркетинг, МВА-Менаџмент, Сметководство и ревизија, Надворешен промет, 

Менаџмент во осигурувањето, Статистички методи за бизнис и економија и Е - бизнис 

менаџмент), 1 продуцира кадри со специфичен фонд на знаења од областа на меѓународната 

економска соработка, европските интеграции и европската легислатива (Европски студии). 

Треба да се напомене дека 2 студиуми и тоа: Надворешен промет и Бизнис економија 

привремено се ставени во мирување. 

Треба да се има предвид и фактот дека значаен дел од клучните сегменти на вториот 

циклус студии се слични или идентични со оние на првиот циклус студии. Тоа е и логично, 

бидејќи наставно-образовниот процес на вториот циклус студии го реализираат истите 

наставници, во истиот простор, со расположливата опрема, логистика итн. Бидејќи овде 

станува збор за сумарен извештај на ниво на факултетот, а во него детално се анализирани 

сегментите на самоевалуација на првиот циклус студии, заради избегнување на повторувања 

и оптоварување на извештајот, во продолжение ќе бидат анализирани само спецификите на 

овие студиски програми, главно преку SWOT анализа. 
 

 

 

 5.2. Наставен кадар на вториот циклус на студии 
 

Во реализацијата на наставно-образовниот и на научно-истражувачкиот процес на 

вториот циклус студии на Факултетот е ангажиран речиси целокупниот наставнички кадар. 

Меѓутоа, едукативниот и научно-истражувачкиот процес го носат во најголем дел редовните 

и некои од вонредните професори. Со други зборови речено, Факултетот му придава големо 

значење и има сериозен пристап спрема овој дел од своите активности и затоа ангажира 

реномирани наставници, избрани во највисокото звање, со големо искуство во едукативниот 

и во научно-истражувачкиот процес.  

Посебно треба да се подвлече специфичноста во формирањето на работните тимови 

на вториот циклус студии што во нив се ангажирани поголем број надворешни соработници 

- експерти со големо практично искуство од земјата и експерти од странство). Искуството од 

таквата соработка е позитивно и настојувањата одат во правец тоа да се прошири и 

продлабочи. 

 

SWOT - анализа 

 

 S – Добра покриеност на наставно-научните дисциплини на вториот циклус  

студии со наставници со значајно искуство во едукативната и научно-истражувачката 

дејност; 

 W – Недоволна ангажираност на реномирани наставници од странски 

универзитети, како и на експерти од практиката и неможноста од ангажирање искусни 

пензионирани наставници; 

 О – Можност наставниците често да престојуваат на познати странски 

универзитети со кои факултетот има официјализирана соработка; 

 Т – Преангажираност на одделни наставници во наставно-образовниот процес на 

вториот циклус  студии. 
 
 

 



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

 33 

33 

5.3. Наставно-образовна дејност на вториот циклус на студии 
 

 За разлика од состојбите на првиот циклус на студии, на вториот циклус на студии 

наставно-образовниот процес се одвива во мали групи, што дава можност за далеку 

поголема застапеност на формите на интерактивна настава, индивидуална настава, 

менторска настава, работи во групи, студии на случаи и слично. Инаку, на вториот циклус  

студии, бидејќи фондот на часови е ограничен, покрај редовната настава во значајна мерка е 

застапена и консултативната настава.  

Во наставно-образовниот процес вториот циклус на  студии редовно се користи 

модерната опрема со којашто располага факултетот – компјутери, ЛЦД проектори, магнетни 

табли и сл. Користењето на софтверска поддршка и информациони бази е значајно 

подобрено, но сепак треба уште да се работи на овој план. 

Факултетот располага со нова, релевантна и богата странска литература која во 

потполност им е достапна и на студентит вториот циклус е на  студии. Како што и порано 

беше оценето, компаративна предност на факултетот е фактот што во факултетската зграда 

се сместени и библиотеките на Европскиот документационен центар и на Светската банка. 

За сите на студии вториот циклус се определени посебни и добро опремени предавални во 

кои се одвива наставата. 

Проверката на знаењата на вториот циклус  студии во најголем број случаи го 

извршуваат испитни комисии, составени од 2 наставници, во најзначаен дел преку писмен 

испит или преку два колоквиуми. Кај некои студиуми дел од предметите се полагаат усмено, 

низ претходно подготвен пристапен труд, којшто служи како основа за отпочнување на 

дискусијата. Се разбира дека малиот број на студенти на студиите на вториот циклус , 

честите контакти со наставниците преку консултативната настава, изработката на пристапни 

трудови и сл.  дава можност, многу повеќе, отколку што е тоа случај со првиот циклус 

студии,  наставниците при оформувањето на дефинитивната оценка да ја вреднуваат 

вкупната активност на студентите. 

Следењето на наставата е задолжително и се верифицира со потписи во индексите од 

страна на наставниците. Но, овде се присутни проблеми, кои произлегуваат од постојниот 

начин на организација на вториот циклус студии во нашата земја – тие се со ограничен фонд 

на часови, не бараат целодневно присуство на студентите на факултет, како што тоа е 

најчест случај на западните универзитети. Нив, многу често, ги посетуваат и вработени 

кандидати. Тоа создава потешкотии со редовноста во посетување на наставата. 

Во текот на зимскиот семестар од 2012 година, студиумот МВА-Менаџмент спрове 

анкета за односот на академскиот кадар во реализацијата на наставно-образовниот процес. 

Основна цел на анкетите е да се обезбеди интерактивност во размената на искуството од 

одржаната настава, испитите и комуникацијата со наставниците на овој студиум во 

изминатите семестри. Со анкетата беа опфатени наставниците што учествуваат во 

изведувањето на наставата во првиот и вториот семестар од академската 2012/13година. 

Анкетите беа извршени врз база на случаен примерок. Анкетираните кандидати беа 

поделени во две групи. Првата група ги опфати прашањата за оценка на тековното 

функционирање и организација на студиумот, а втората група прашања се однесуваше на 

сугестии и предлози за подобро функционирање и организација на вториот циклус на 

студии. Добиените резултати од анкетите во основа задоволуваат, иако е нормално да се 

очекуваат варијации што се должат на индивидуалните карактеристики на наставниците, 

спецификите на предметите, фондот на часови по семестри, како и варијациите што 

произлегуваат од случајниот избор на студентите на вториот циклус студии во примерокот 

на анкетираните. 

Подобрувањето на квалитетот на наставата, во основа, анкетираните магистранти го 

врзуваат за поинтензивната комуникација помеѓу студентите и наставници, како и за 

поголемата застапеност на интерактивната настава, на предавањата од врвни менаџери, на 

студиите на случај итн. Од друга страна, подобрувањето на учебничката база/литература, 

магистрантите го наоѓаат во иновирањето на постојните учебници, во комплементирањето 

со странска литература и во Интернет достапна литература. 

Комисијата предлага по примерот на овој студиум да постапат и другите студиуми од 

втор циклус на факултетот. 
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 SWОТ - анализа  
 

S – Работа во мали групи  што  овозможува добра комуникација помеѓу студентите 

и наставно-научниот кадар и практикување на интерактивна настава, индивидуална и 

менторска работа, студии на случај и други современи форми на реализација на наставно-

образовниот процес поткрепени со современите технологии, а посебно компјутери, 

софтверска подршка, информациони бази и сл. 

W – Недоволен увид за квалитетот на наставниот кадар ангажиран на вториот 

циклус на студии поради недостиг на анкетни извештаи за сите постојни насоки. 

О – Се поголема можност за користење на нова и релевантна странска литература 

во Библиотеката за донации, Тренинг центарот за европски интеграции и Библиотеката 

на Светската банка кои се лоцирани во просториите на факултетот. 

Т – Проблеми со редовната посета на наставата кај дел од студентите кои се 

вработени. 
 

5.4. Научно-истражувачка дејност на вториот циклус на студии 
 

Научно-истражувачката дејност на наставниците ангажирани на вториот циклус 

студии може детално да се проследи како од делот посветен на оваа проблематика за 

додипломските студии (бидејќи истите наставници го носат образовниот и научно-

истражувачкиот процес и на последипломските студии), така и од индивидуалните 

поднесоци на секој наставник за научно-истражувачката дејност. Од приложената 

документација видлива е значајната преокупираност на наставниците и соработниците со 

научно-истражувачка дејност, што е многу значајно, бидејќи таа има далекусежни 

позитивни влијанија врз квалитетот на наставата, како на првиот така и на вториот циклус 

студии. Извештаите и прилозите врзани за самоевалуацијата на одделните студиуми 

потврдуваат дека наставниците кои се главни носители на наставно-образовниот процес, 

едновремено се и носители на значајни меѓународни истражувачки проекти, учесници на 

меѓународни конференции и семинари, автори на бројни учебници и книги и сл.  

Еден од сериозните проблеми врзани за ефектите од научно-истражувачката дејност 

на факултетот е ограничената можност за афирмирање на постигнатите резултати  во земјата 

и особено во странство. Факултетот, се уште малку практикува дел од своите изданија да ги 

објавува на странски јазици, посебно англиски, со што би се отворила можноста за нивно 

доставување во странски библиотеки, со далеку поголеми шанси тие таму да бидат 

проучувани – засега изданијата се на македонски, често, со резиме на еден од светските 

јазици. Од друга страна, дел од значајните научно-истражувачки проекти што ги реализира 

факултетот, а се од особен интерес за националната економија, нарачателите не ги 

публикуваат, со што сознанијата остануваат и се користат во тесен круг на субјекти. 
 

SWОТ - анализа  
 

 S – Наставниците ангажирани на вториот циклус студии се носители на научно-

истражувачката дејност на факултетот, раководат со значајни домашни и меѓународни 

научно-истражувачки проекти, партиципираат на меѓународни конференции и често 

престојуваат на реномирани странски универзитети.  

 W – На Факултетот не постои осмислена концепција за објавување на значајните 

научно-истражувачки резултати во факултетски изданија на странски јазици, посебно 

оние со импакт фактор. 

 О – Се поголема можност за соработка со странски универзитети при 

реализацијата на научно-истражувачки проекти. 

 Т – Отсуствува осмислена политика за публикување на научно-истражувачки 

проекти од национален интерес. 
 

5.5. Студенти на вториот циклус на студии 
 

Посетеноста на вториот циклус студии на Факултетот во основа задоволува. Во текот 

на последниве 5-6 години зголемен е интересот на младите генерации за продолжување на 

студирањето заради постигнување продлабочени знаења од соодветната област. Сепак, 
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заради промени во насоченоста на интересот кај кандидатите, Факултетот изврши одредени 

промени во структурата на последипломските студиуми. Имено, заради намален интерес за 

одделни студиуми, истите се ставени во мирување, и истовремено се отворени нови 

студиуми на вториот циклус  . 

Од учебната 2010/11 година Економскиот факултет - Скопје ги прилагоди своите 

студии според Болоњскиот систем, односно покрај едногодишните студии од втор циклус 

Факултетот воведе и двогодишни студии за студентите со тригодишно високо образование. 

Едногодишните студии се одвиваат во 3 семестри, при што во првите 2 семестри се 

концентрирани предавањата, и полагање на испитите, а 3-от семестар е определен за 

подготовка на магистерските тези и работа на магистерскиот труд. Додека, двегодишните 

студии се одвиваат во 5 семестри, при што во првите 4 семестри се концентрирани 

предавањата, и полагање на испитите, а 5-от семестар е определен за подготовка на 

магистерските тези и работа на магистерскиот труд. 

Во академската 2012/13 година, на едногодишните студии се запишале вкупно 302 

студенти, додека на двегодишните студии се запишале 72 студенти. Во периодот после 

01.01.2013 год. новозапишани студенти се забележуваат само на студиумот по МБА 

Менаџмент, кој своите уписи ги организира со почеток во летниот семестар. Па, така на 

едногодишните студии по МБА Менаџмент во 2013 година се запишале 81 студенти. 

Останатите студиуми уписите на студентите ги извршија во текот на зимскиот семестар, 

така што во 2012 ја имавме следната дистрибуција на студенти на одделните едногодишни 

студиуми на втор циклус на Факултетот, на примерот на последната запишана генерација на 

последипломци: 97 студенти на Монетарна економија, финансии и банкарство, 3 студенти 

на Европски студии, 33 студент на Маркетинг, 1 студент на Управување во јавниот сектор, 

23 студенти на Е-бизнис менаџмент, 11 студенти на Статистички методи за бизнис и 

економија, 47 студенти на студиумот по Сметководство и ревизија и 6 студенти на 

Економски развој и меѓународни финансии. Во академската 2012/2013 година не е запишан 

ниеден студент на студиумот за Менаџмент во осигурувањето. Вториот циклус студии од 

Надворешен промет и Бизнис економија биле во мирување во академската 2012/13 година. 

Во академската 2012/2013 година, на двегодишните студии се запишале вкупно 72 студенти, 

со следнава дистрибуција на запишани студенти: 28 на Монетарна економија, финансии и 

банкарство, 12 студенти се запишани на Маркетинг, 8 на Сметководство и ревизија, 24 на Е-

бизнис менаџмент.  На двогодишните студии по Статистички методи за бизнис и економија, 

оваа академска година не се запишал ниеден студент.  
 

Студиска програма на 

втор циклус студии 

 

Едногодишни 

студии 

Двегодишни 

студии 

Монетарна економија, финансии и банкарство 97 28 

МБА Менаџмент 81 / 

Сметководство и ревизија 47 8 

Менаџмент во осигурувањето 0 / 

Е-бизнис менаџмент 23 24 

Статистички методи во бизнис и економија 11 0 

Европски студии 3 / 

Управување во јавниот сектор 1 / 

Економски развој и меѓународни финансии 6 / 

Маркетинг 33 12 

Вкупно: 302 72 

 

Во периодот 15.09.2012 – 15.09.2013, на вториот циклус  студии на Економскиот 

факултет Скопје магистрирале вкупно 179 кандидати. Структурата на магистрантите по 

студиски програми е дадена во следната табела: 
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Студиска програма на втор  

циклус на студии 

Магистрирани 

кандидати 

МБА Менаџмент 52 

Монетарна економија, финансии и банкарство 54 

Европски студии  5 

Маркетинг 36 

Стат. методи за бизнис и економија 3 

Управување во јавниот сектор 3 

Сметководство и ревизија 16 

Менаџмент во осигурувањето / 

Е-бизнис менаџмент 9 

Надворешна трговија / 

Бизнис економија / 

Економски развој и меѓународни финансии 1 

Вкупно: 179 

 

Поради постојниот начин на организација на вториот циклус  студии во земјата, 

присутни се проблеми со пречекорување на утврдените рокови за завршување на испитите и 

изработка на магистерските тези. Исто така, поради фактот што студентите сами ги сносат 

трошоците за студирање, постојат, повремено, посебно кај невработените студенти, 

проблеми со редовно измирување на финансиските обврски спрема Факултетот. Во земјата, 

со мали исклучоци, ниту на ниво на компании/претпријатија, ниту пак на ниво на владини 

институции, не постојат осмислени концепти за поттикнување, мотивирање и поддршка на 

младите генерации за продолжување на студирањето на втор циклус студии.  
 

 SWОТ - анализа  
 

S - Во последниве 5-6 години постои евидентно зголемен интерес на студенти од 

земјата за студии од втор циклус. 

W – Постојниот начин на организација на  студиите од втор циклус (менторство, 

ограничен фонд на часови, значаен број на вработени магистранти и сл.) не овозможува 

студентите целосно да се посветат на студиите. 

О – Профилираноста на одделни студиуми од втор циклус на Факултетот 

(менаџмент, европски студии, маркетинг, управување во јавниот сектор) овозможуваат 

на студиските програми да се запишуваат и студенти од неекономска струка. 

Т – Отсуствува финансиска подршка од страна на општествената заедница на 

заинтересираните кандидати за студиите на втор циклус. 
 

 

 5.6. Финансирање на вториот циклус на студии 
 

Основен извор за финансирање на последипломските студии се уписнините што ги 

плаќаат студентите. Уписнината, по студент, изнесува 2000 евра. Но, вистинските трошоци 

за последипломски студии по студент се малку поголеми, бидејќи ги опфаќаат и другите 

директни трошоци  како што е надомест за полагање на испити. Трошоците во основа ги 

сносат самите студенти. Кај вработените студенти, во одделни случаи, дел од трошоците ги 

поднесуваат фирмите односно институциите во кои тие се вработени. 

 
 

5.7. Добри страни на вториот циклус на студи 
 

Во добри страни на вториот циклус студии би можеле да се посочат следниве: 

 релативно добра покриеност на наставно-научните дисциплини на вториот циклус 

студии со наставници со значајно искуство во едукативната и научно-истражувачката 

дејност; 

 работа во мали групи  што  овозможува добра комуникација помеѓу студентите и 

наставно-научниот кадар и практикување на интерактивна настава, индивидуална и 
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менторска работа, студии на случај и други современи форми на реализација на 

наставно-образовниот процес; 

 наставниците ангажирани на вториот циклус студии се носители на научно-

истражувачката дејност на факултетот, раководат со значајни домашни и меѓународни 

научно-истражувачки проекти, партиципираат на меѓународни конференции и често 

престојуваат на реномирани странски универзитети; 

 во последниве 8 години постои евидентно зголемен интерес на студенти од земјата за 

студиите од втор циклус. Расте интересот за овој тип студии на факултетот и меѓу 

кандидатите од неекономска струка. 
 
 

5.8. Слаби страни на вториот циклус на студии 
 

Во слаби страни на последипломските студии би можеле да се посочат следниве: 

 недоволна ангажираност на реномирани наставници од странски универзитети и 

неможност од ангажирање на реномирани пензионирани наставници; 

 иако подобрена, се уште е недоволна застапеноста на современите технологии во 

наставно-образовниот процес, а посебно компјутери, софтверска подршка, 

информациони бази и сл; 

 на Факултетот не постои осмислена концепција за објавување на значајните 

научно-истражувачки резултати во факултетски изданија на странски јазици ; 

 постојниот начин на организација на вториот циклус  студии (менторство, 

ограничен фонд на часови, значаен број на вработени магистранти и сл.)  не 

овозможува студентите целосно да се посветат на студиите и ја намалува 

ефикасноста на студирањето; 

 не постои редовна практика на оценување на квалитетот на наставно-образовниот 

процес на студиите од втор циклус од страна на студентите, со исклучок на 

студиумот по МБА Менаџмент. 
 

 

6. Просторни и материјални ресурси 
 

Економскиот факултет располага со зграда со вкупна нето корисна површина од 

10.229 м2 и со вкупно 2.075 седишта. Во тие рамки постојат 4 големи амфитеатри, 7 

предавални, 5 компјутерски училници, 1 лабораторија за изведување на аудио-визуелни 

вежби (наменета пред се за изучување на странски јазици), 55 кабинети за наставно-

научниот кадар, модерна сала за состаноци, одлично опремен простор за Деканатот, како и 

простор за студентски прашања, библиотеки, читални, простор во којшто е сместен 

Европскиот документационен центар опремен со најсовремени компјутери поврзани со 

интернет и мрежа, простор за студентските здруженија, 1 студентски интернет центар со 27 

компјутери, бифе за студенти и вработените, дигитален апарат ASICO 350 (инсталиран 

компјутер поврзан со копирен апарат) за потребите на наставниците и соработниците, 

систем за видео надзор со 62 камери за внатрешно и надворешно 24 часовно набљудување 

со 4 мониторинг компјутери, како и систем за електронско евидентирање за влегување и 

излегување на вработените со картици. 

 Просторот наменет за предавања и вежби (амфитеатрите и предавалните) се 

добро опременi, со компјутери и монитори, магнетни табли, проекциони платна и 14 

вградени LCD проектори (видео бимови). Како опрема која му стои на располагање на 

наставниот кадар се и преносни проектори, графоскопи, печатачи, скенери, фотокопирни 

апарати. Во текот на 2012/13 година, (период oktomvri 2012 – септември 2013) за 

потребите на Факултетот набавени се нови средства: 4 magnetni tabli, 1 tablet, 4 

laptopa, 6 LCD proektori, 4 (desk)komjuteri (komplet), 1 ma{ina za ukori~uvawe - 

elektronska,  8 клима уреди i  1 принтер – faks, kako i 1 fri`ider, 14 ko`ni 

stolici i 1 defribator za prva pomo{. 

 Просторот, заедно со расположливата модерна опрема, комплетно ги задоволува 

потребите на Факултетот за квалитетно обавување на наставата и вежбите на сите 

студиски групи – на првиот и на вториот циклус. Новата деканатска управа треба да го 



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

 38 

38 

разреши и проблемот во врска со извршената адаптација на 6 простории за кабинети и да 

ги доведе до состојба да може да се стават во функција. 

 Факултетот располага со околу 338 компјутери и скоро сите се поврзани со 

интернет мрежата. Вкупниот број на интернет мрежни приклучоци изнесува 327, од кои 

223 за потребите на студентите, 74 за академскиот кадар, 4 за библиотеката и 26 за 

администрацијата. Компјутерите и интернет мрежните приклучоци ги задоволуваат 

потребите на факултетот. Интернет мрежата во 2013 година функционира, покрај 

поврзувањето со кабел, и преку уреди за безжично поврзување. Факултетот располага 

со вонредно богата библиотека за сите студенти, како и со посебен библиотечен простор 

во кој се сместени книги од странски донации, со голема читална за студентите на првиот 

циклус студии и посебна читална за студентите на  вториот циклус студии. На 

факултетот, исто така се сместени и библиотеката на Европскиот документационен 

центар, како и библиотеката на Светската банка. На факултетот постои и книжарница 

преку која студентите може да се снабдат со потребните универзитетски учебници и 

други потребни материјали и документи. 

 Фондот на академската библиотека е околу 45.600 наслови на книги и над 53.600 

томови. Библиотеката е претплатена на 15 домашни стручни списанија. Povtorno e 

обезбедen on-line пристап на меѓународната база на податоци – стручна периодика EBSCO. 

Исто така, ovozmo`en e besplaten otvoren pristap vo materijalite od oblasta na 
biznisot i ekonomijata na EconBiz – bazata. 

Во библиотеката има 16 компјутери (9 за студентите) во интранет мрежа и со 

интернет пристап. За потрбите на студентите на Факултетот на располагање им е и 

Студентскиот компјутерски центар со 24 часовен интернет пристап на 27 компјутери. 

Во текот на 2012/13 година Фондот на библиотеката е збогатен со нови 139 магистерски 

трудови и  22 докторски дисертации, како и со вкупно 300 наслови на преводи на странски 

книги и учебници од проектот на Владата на Република Македонија. 

Со одлука на Библиотечниот одбор формирана е дигитална библиотека со CD ROM 

на наслови на публикации на меѓународни институции како што се WB, OECD, UNCTAD; 

IМF, EBRD, EUROSTAT, ILO, EBC, WEF  и др. тесно поврзани со наставно-научната и 

истражувачката работа. 
 

SWOT - анализа  
 

 S – Просторните можности на факултетот се добри и со модерна опрема (аудио-

визуелна, компјутери, печатари, скенери, проектори и сл, интернет приклучоци итн) и 

овозможуваат квалитетно изведување на наставата и вежбите на сите студиски програми. 

Факултетската библиотека е богата, со завиден фонд на книги и списанија, обработен во 

посебна база на податоци според УНИМАРК стандардите и со статус на Е- библиотека на 

Светската банка. Во просториите на факултетот се сместени и библиотеката на Европскиот 

документационен центар - EUi, и Депозитната библиотека на Светската банка. 

 W – Недоволна поврзаност на факултетот со соответни информациони бази. 

 O – Можности преку реализација на научно-истражувачки и апликативни проекти со 

домашни компании и странски факултети и универзитети и понатаму да се подобрува 

нивото на опременоста на факултетот. 

 T – Недостиг на буџетски средства (и на релевантна стратегија за развој) за 

опремување на Факултетот, а посебно по отварањето на дисперзираните студии во Струга, 

кои моментално се во мирување, но и за претходно запишаните и за запишаните генерации 

од ушебната 2012/13 година на започнатите студии во Велес. 

 

7. Логистика 
 

 Службата за студентски прашања на Факултетот е лоцирана на простор поголем од 

150 м2, со посебна канцеларија на Раководителот на службата, со неопходните шалтери и 

огласни табли. Во сервисот на студентската служба се вработени 7 лица кои успеваат да 

одговорат на задачите благодарение на постоењето на компјутеризирана евиденција со 

соодветен софтвер. 
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 Имајќи го предвид фактот што 7 вработени во службата за студентски прашања ги 

опслужуваат сите студенти (и оние на првиот и оние на вториот циклус студии и на третиот 

циклус студии), се цени дека во иднина е потребно службата да претрпи одредени кадровски 

и организациони промени, за да се подобри квалитетот на опслужување на студентите, 

посебно во време на т.н. шпицеви (пријавување на испити, заверки на семестри и сл.), со 

што ќе се елиминираат повремените реагирања на студентите за квалитетот на услугата. 

Kako podobruvawe na uslugite kon studentite e i odvojuvawe na slu`bиtе za втор и 

трет циклус vo dve posebni prostorii (okolu 50 m2). Se premina i na on-line 
prijavuvawe na ispitite od strana na studentite so cel, isto taka, da se namalat 

gu`vite vo kriti~nite momenti. За понатамошно подобрување на квалитетот на услугите 

на студентите ќе биде неопходно огласните табли на факлултетот да се заменат со видео 

бимови, а поголем дел од нужните информации за студентите да се презентираат и преку 

интернет (како што е тоа случај со огласувањето на резултатите на кандидатите при уписот 

на факултетот, no isto taka i WEB stranicata na Fakultetot treba da bide tekovno 

a`urirana). 

 Услугите на библиотеката во однос на издавањето на книги, анкетирање на 

наставниците и соработниците за набавка на литература, како и нивното известување за 

новонабавените книги комплетно задоволува. Меѓутоа, неопходно е да се подобри 

анкетирањето на студентите за набавка на потребната литература и да се обезбеди директна 

поврзаност на кабинетите на наставничкиот кадар за влез во информационите бази. 
 

 

8. Надворешна соработка 
 

Факултетот има развиено континуирана соработка со бизнис окружувањето 

(стопанството) и има потпишано околу 900 договори големи , средни и мали фирми за 

обавување на пракса на студентите, со владини институции и професионални асоцијации на 

национално ниво. Двајца наставници се членови на врвната научна институција во земјата – 

Македонската академија на науките и уметностите, повеќемина се членови на управни и 

надзорни одбори на познати фирми и банки. Факултетот соработува со Владата и со владини 

ресори и институции. Vо тековниот период тројца професори се членови на Советот на 

Народна банка на Република Македонија. Факултетот има добра соработка и со 

стопанскките  комориа во Македонија, за што се потпишани соодветени Меморандум за 

соработка. Соработката е континуирана и со Сојузот на финансиските и на ревизорските 

работници на R. Македонија. 

Факултетот има забележително учество во низа меѓународни програми, како што 

беа/се: TEMPUS, CARDS, FP6, FP7, итн. Наши академски кадри престојуваат на реномирани 

странски универзитети. Во izminatата godinа Факултетот ima склучeno поголем број 

договори за соработка со универзитети, економски факултети и бизнис школи ширум светот 

( дел како обновување и продолжување а дел како нови), како и со меѓународни 

организации.  

Во последнaта учебна годинa поголем број наставници и соработници (24) oд 

Факултетот обавиле студиски престои во странство или учествувале на меѓународни 

симпозиуми, конференции, работилници и други форми на научно-апликативна работа, 

реализирајќи на тој начин вкупно 74 студиски престои. Истовремено 54 странски професори 

и експерти реализирале 57 престои нашиот Факултет, а врз основа на меѓународни проекти, 

конференции, трибини, дебати во својство на визитинг професори и сл.  

Контактите со нашите дипломирани студенти се редовни што е логична последица 

на нашата развиена соработка со домашни фирми и институции во кои тие се вработени, 

како и на бројните програми на кои голем број од нив го продолжуваат своето образование. 

Редовни контакти со дипломираните студенти одржува и AIESEC.  

 Контактите со бизнис заедницата во поново време се значајно интензивирани. 

Имено, со Одлука на Наставно-научниот совет на Факултетот, наставниците се охрабруваат 

во текот семестарот да покануваат гости-спикери од бизнис-окружувањето или од државната 

администрација, кои за студентите ќе одржат предавања на теми релевантни за содржината 

на предметнитеа дисциплини и во овој период имало 23 гости - спикери. Освен тоа, наши 

реномирани компании/фирми и банки редовно добиваат списоци на дипломираните 
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студенти со натпросечни резултати и, обично, брзо ги вработуваат. Денови посветени на 

кариерата, со редовно присуство на менаџери на македонските фирми, секоја година 

организира и AIESEC.  

 Наставниците од странство најчесто предавањата на првиот и вториот циклус студии 

ги оддржуваат на англиски јазик. Во најголем број случаи, превод воопшто не е потребен, 

бидејќи студентите имаат солидни познавања од англискиот јазик. Како што беше 

потенцирано во повеќе наврати, на Факултетот е сосема достапна странска литература. 

Нејзиното користење е често, дури и на пониските а и на повисоките студиски години, како 

на првиот така и на вториот циклус.  
 

SWOT – анализа 
 

S – Економскиот факултет - Скопје е отворена институција што во рамките на 

својата мисија реализира богата и интензивна соработка со бројни субјекти и институции 

како во земјата, така и во странство. Размената и престоите на наставниците и 

соработниците е двострана – наши наставници престојуваат на странски универзитети, 

но, едновремено, Факултетот се појавува и како реципиент на странски наставници кај 

нас. 

W – Сe уште е недоволна размената на студенти со странски универзитети врз 

основа на взаемно признавање на испитите. 

O – Постојано се отвораат нови можности за соработка со реномирани странски 

универзитети и научно-истражувачки институции, но и со организации од приватниот 

сектор, посебно во насока на воспоставување врски помеѓу работодавачите и идните 

дипломци-работобаратели. 

T – Проблеми од финансиска природа за реализирање на размената на наставници со 

странски универзитети и за обавување подолготрајни студиски престои.  
 

9. Финансирање 
 

Факултетот својата дејност ја финансира од сопствени извори и од буџетски 

трансфери. Сопствените prihodi Факултетот ги алиментира од партиципација на 

студентите, изработка на научни проекти и давање услуги на компании/фирми и 

институции, издавачка дејност, уписнини на вториот циклус  студии, докторанти и донации. 

Сопствените prihodi во вкупните prihodi на Факултетот vo 2012 god. партиципираат со 

75%..  

Буџетските трансфери учествуваат во вкупните prihodi на Факултетот со 24% i 1 

% od drugi izvori. Тие не се доволни да ги покријат трошоците на Факултетот, што инаку 

по правило би требало да се покриваат од буџетот на државата: сметки за телефони, струја, 

централно греење, вода, одржување, опремување и сл. Затоа Факултетот е принуден тоа да 

го прави со дел од сопствените средства. Учеството на prihodite од партиципација на 

студентите (upisnini на првиот циклус) во вкупните sopstveni prihodi изнесува 55,2% 

upisnini od вториот циклус so 22 % prihodi od doktorski studii 5% i ostanati 

prihodi od 18%, но со тенденција на нивно намалување како последица на политиката на 

Владата за одрeduvawe на висината на партиципацијата значително под реалната цена на 

чинење на студирањето. 

SWOT анализа 
 

S – Факултетот со своите ресурси (кадровски, просторни, материјални) и со 

добрата организациона поставеност е во можност доминантниот дел од средствата за 

финансирање на својата дејност да ги обезбедува од сопствени извори.  

W – Рестриктивната политика на Владата како во доменот на признавањето и 

финансирањето на реалната цена на чинење на студентот, така и во доменот на 

покривањето на делот од трошоците што по дефиниција влегуваат во категоријата на 

буџетски трошоци.  

O – Факултетот има можности и перспективи и понатаму да го зголемува 

учеството на сопствените средства во финансирањето на вкупната дејност – особено 

преку интензивирањето на соработката со стопанството (едукативни и научно-

истражувачки услуги). 
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T – Се уште неповолната економска состојба во zemjata и пошироко во regionot 

oграничувачки влијае врз можностите за обезбедување на pozna~itelno pove}e  

сопствени извори na средства за финансирање na svojata aktivnost. 
 

 

IV. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ 
 

Економскиот факултет во Скопје во изминатите 63 години постоење и 

функционирање ја оствари својата основна мисија да продуцира високостручни кадри со 

продлабочени теоретски и практични знаења од областа на економијата и бизнисот и да 

обавува стручни и научни истражувања за потребите на секторот на претпријатијата и на 

јавната администрација, со што израсна во значаен сегмент на националното високо 

образование во рамките на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Факултетот, за 

наши услови, има долга традиција – постои и работи полни шеесет и три години, влегува во 

редот на најстарите членки на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и оствари 

значаен придонес во едуцирањето на кадри од областа на економијата и бизнисот и во 

научно-истражувачката работа за потребите на претпријатијата и националната економија во 

целина. 

Наставниот план, кој сега е во примена, претставува уште еден чекор поблизу во 

модернизирањето на наставните програми според европските и светските критериуми. 

Наставниот план е усогласен со најновите барања на Законот за високо образование, којшто 

бараше определување на задолжителни предмети, кои треба да опфатат 60% од вкупниот 

број на предмети, на изборни предмети од наставниот план на Факултетот, на кои треба да 

отпаднат 30%, и на преостанатите 10% изборни предмети кои се определени од другите 

сродни факултети од Универзитетот. Економскиот факултет – Скопје денес влегува меѓу 

1000-те најдобри бизнис школи во светот според методологијата на EDUNIVERSAL, 

заземајќи го завидното 424-то место. Според Шангајската листа на рангирање на 

универзитетите во Р. Македонија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, чија 

многу важна членка е Економскиот факултет, се наоѓа на самиот врв како најдобро рангиран 

универзитет во Р. Македонија. Просторните услови, опремата, библиотеките (факултетската 

библиотека, библиотеката на странски донации, библиотеката на Центарот за податоци и 

информации за Европска Унија и Депозитната библиотека на Светската банка, логистиката и 

другите погодности, ги задоволуваат неопходните стандарди за реализирање на 

високообразовната и научно-истражувачка дејност на оваа институција. 

Библиотеката во текот на изминатата учебна година, на која се однесува овој 

извештај, продолжи да го збогатува својот фонд со нови книги, периодика, информациони 

бази и други материјали и средства за потребите на студентите, наставниците и на сите 

други заинтересирани, да ги обработува фондовите според меѓународните стандарди, да ја 

зголемува техничката опременост (компјутери, печатари, фотокопирни апарати, antitheft-

систем), што претставува солидна основа за понатамошно подигнување на квалитетот на 

наставно-образовниот процес и на квалитетот на научно-истражувачката дејност на 

факултетот. 

Евидентна е потребата од натамошно зајакнување на Факултетот со компетентен 

наставно-научен кадар за покривање на наставните обврски на дисциплините застапени на 

првиот и на вториот циклус на студии. Низ наставно-образовниот процес студентите се 

стекнуваат со солиден фонд на знаења од економија, економската теорија и клучните 

макроекономски проблеми, како и со специфичен фонд на знаења од областите по 

менаџмент, финансиски менаџмент, маркетинг, сметководство и ревизија, надворешна 

трговија и Е-Бизнис. 

Колоквиумите станаа задолжителна форма на проверка на знаењата. Просечното 

траење на студирањето значајно се подобрува. Значаен е бројот на реализирани домашни 

научно-истражувачки и апликативни проекти, меѓународни истражувачки проекти со 

реномирани институции од странство, богата издавачка дејност – книги, учебници, студии 

итн. Институционализирано е редовното вкучување на менаџери, претприемачи, 

раководители на републички институции, т.е. експерти од еконoмската проблематика во 

едукативниот процес на факултетот. 
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Наставниот кадар не е со рамномерна оптовареност во реализацијата на наставно-

образовниот процес. Практиката на настава екс катедра полека се надминува и се повеќе се 

збогатува со други форми на реализација на наставно-образовниот процес, а посебно 

интерактивната, лабораториската, семинарската, теренската настава, студиите на случај и 

проектната настава. Видливо е подобрувањето на застапеноста на современите технологии – 

настава со помош на компјутери, софтверска подршка и информациони бази, иако се уште е 

под потребното ниво. 

И покрај масовното студирање, Факултетот ги прави сите напори студентите да 

реализираат задолжителна практика (во стопанството или администрацијата), како битна 

компонента за успешно комбинирање на теоретските и практичните знаења. Наставно-

научниот кадар на Факултетот не е доволно застапен во странските стручни и научни 

списанија. За ова постојат причини од објективен, но исто така и од субјективен карактер. 

Направени се напори за реализација на намерата за издавање на стручно списание на 

Факултетот од економска проблематика, кое ќе има меѓународен карактер, што несомнено 

ќе ја подобри состојбата. На незадоволително ниво е исто така и практиката на размена на 

студенти со странски универзитети врз основа на взаемно признавање на испитите, пред се 

заради отсуството на студиски програми на англиски јазик. Сепак, се поголем е бројот на 

наши студенти кои преку европските програми за размена на студенти престојуваат на 

одделни странски универзитети. 

И во наредниот период неопходно е да се продолжи со практиката на перманентно 

обновување на наставните програми и содржини на сите наставно-научни дисциплини 

предвидени со Наставниот план на факултетот, за да се одржи чекор со најновите промени и 

достигнувања на светската економска наука. Потребно е да се развијат атрактивни програми 

за континуирано образование на вработените во стопанството (посебно на менаџерите и 

претприемачите) и на вработените во државната администрација. 

Ангажирањето на млади луѓе на факултетите не смее да се изедначи со 

вработувањата во јавната администрација. Потребно е, исто така,  факултетот, во соработка 

со другите членки на универзитетот, посебно во рамките на Советот за развој и 

финансирање на високото образование, да го проблематизираат на универзитетско ниво 

прашањето за реалното чинење на студентот и целосното покривање на трошоците на 

факултетите, кои по дефиниција претставуваат обврска на републичкиот буџет, за да се 

согледааат и утврдат елементите кои ја чинат структурата на реалната цена на чинење на 

еден студент.  

Комисијата за самоевалуација смета за потребно да укаже дека при реализацијата на 

наставно-образовниот процес неопходно е во иднина повеќе отколку досега да се користат 

формите на интерактивната настава, работата во групи, студиите на случај, проектната 

настава, консултациите, современите технологии во изведувањето на наставата, а особено 

компјутерите, софтверската поддршка, ЛЦД проекторите и сл. Потребно е да се испитаат 

идните можности за приклучување на факултетот на нови и повеќе информациони бази, 

можностите наставниците и соработниците да се приклучуваат на мрежата за пребарување 

на литература директно од своите кабинети и сл. 

Покрај официјализираната соработка на факултетот со голем број странски 

универзитети и вклучувањето на странски професори во наставно-образовниот процес на 

првиот и на вториот циклус студии, факултетот треба да продолжи со отпочнатата практика 

на задолжително вклучување на експерти од практиката во научно-образовниот процес, да ја 

институционализира оваа практика и кај те од втор циклус, за да се осигура успешно 

комбинирање на теоретските сознанија со практиката и да се зголеми квалитетот на кадрите 

што ги продуцира факултетот.  

На вториот циклус студии неопходно е да се овозможи поголема вклученост на 

магистрантите во наставно-образовниот процес, задолжително присуство на редовната и 

консултативната настава, поголемо анагажирање во проектната настава, студии на случај, 

редовна практика на евалуација на квалитетот на наставно-образовниот процес од страна на 

студентите (преку задолжително спроведување на анкети), континуирано оценување на 

знаењата преку колоквиуми и сл., за да се подобрат квалитетот и ефикасноста на 

студирањето. 
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V. НАЧИН НА КОЈ Е ОСТВАРЕНА ДИСКУСИЈАТА ПО ИЗВЕШТАЈОТ 
 

Комисијата за самоевалуација, по реализираната дискусија на посебен состанок, го 

усвои овој Извештај со констатација дека тој реално ги одразува состојбите на Факултетот и 

настанатите промени во однос на претходниот период. Преку интернет мрежата, Извештајот 

е доставен до сите наставници и соработници на Факултетот, Студентскиот парламанет, 

AIESEC и до раководителите на стручните служби на Факултетот. Во согласност со 

најновите измени на Законот за високото образование, одредбите кои се однесуваат на 

процесот на самоевалуација и обврските на Факултетот во овој поглед, овој извештај на 

Комисијата за самоевалуација, по неговото усвојување од страна на Наставно-научниот 

совет на Факултетот и од надлежните органи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 

Скопје, ќе биде објавен на Веб-страната на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 

Поради тоа Комисијата за самоевалуација му предлага на Наставно-научниот совет 

на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје да 

го прифати овој Извештај, којшто се однесува на периодот од 15.09.2012 – 15.09.2013 

година, со што оваа Комисија ќе ја ослободи од натамошните обврски и обврската за 

изготвување на идните извештаи за самоевалуација ќе ја превземе новата избрана Комисија, 

чија задача ќе биде идните извештаи да ги подготвува според изменетата методологија и 

критериумите усвоени од Ректоратот на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ во Скопје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 26 ноември 2013 година                      Комисија за самоевалуација: 

 
 

       1. Проф. д-р Ристо Христов, претседател, с.р. 

      2. Проф. д-р Љубиша Јаневски, член, с.р. 

       3. Проф. д-р Владимир Филиповски, член, с.р. 

      4. Проф. д-р Нада Секуловска, член, с.р. 

      5. Проф. д-р Сашо Ќосев, член, с.р. 

6. Фросина Насковска, студент – член, с.р. 

      7. Марија Стојкоска, студент – член, с.р. 
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ПРИЛОГ 1: 

Предметните програми за студиската програма  

 

Програмата на секој од предметите кои ја сочинуваат студиската програма од 

втор циклус студии по ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ 

детално е опишана во посебен табеларен преглед во продолжение, кој ги содржи 

следните податоци: име на предметот на македонски и англиски јазик, шифра на 

предметот, семестар во кој се слуша, дали е задолжителен или е изборен, одговорни 

наставници, образовна цел и компетенции, содржина на предметот, методи на 

одржување на настава, вкупен расположив фонд на часови со нивна распределба, 

начин на оценување и препорачана литература. 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Економски развој - теории и емпириски факти  

2. Код EDIF510 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

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 

2013-

2014 

/прв/зи

мски) 

7

. 

Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Акад.  Гоце Петрески;  

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10.  

Наставата треба да овозможи оспособување (концептуално и методолошки) за 

анализа на теоретските и практичните импликации на современите процеси на 

економски раст и развој во светот и фундаменталните пристапи во економските 

политики поврзани со растот 

Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. ги разберат теоретските концепти (теориите) и нивната еволуција во  

објаснувањето на природата и процесите на растот и развојот;  

2. ги разберат доминантните стратегиите на развојот во светот.  

3. ја анализираат концептуалната подлога (рамнотежата и растот), 

поврзаноста на одделните политики со економскиот раст и 

импликациите од нивната примена во светот (монетарна, фискална, 

трговска итн.)  

4. вршат истражување на конкурентните теории во објаснување на 

емпириските искуства (case studies)  во развојот, моделирање и 

проекции на растот;  

5. ги разберат растот и интеракциите на отворената економија со 

останатите (теоретските концепти на надворешната трговија, девизниот 
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курс, рамнотежата на билансите на плаќања поврзано со растот) ;  

6. пристап кон анализа на меѓународното финасирање на развојот, 

облиците и движењата на капиталот, инвестициите, странската помош, 

мултинационалните фирми и  процесите на глобализација како и 

положбата и процесите во Република Македонија. 

7. ги анализираат домашните и меѓународните институционални аспекти 

на растот и развојот 

 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Вовед - теоретските одредници на растот и развојот  

2. Целите на развојот  

3. Мерење на нивоата, растот и промените  

4. Извори и фактори на растот  

5. Теории на економскиот раст  

6. Модели на економската политика  

7. Стратегии на развојот  

8. Технолошките промени и развојот  

9. Проблеми на домашната развојна политика  

10. Секторски политики: земјоделство; индустрија; услуги  

11. Монетарната политика и растот  

12. Фискалната политика, алокацијата на ресурсите и растот  

13. Меѓународните аспекти на развојот  

14. Светскиот економски развој 

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, 

филмови, подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 

време 

40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1

. 

Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2

. 

Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

   10 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1

. 

Проектни задачи 35 часови 

16.2

. 

Самостојни задачи 40 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/оцен

ка) 

помалку од 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода 7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 
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од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 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 

Р.Б. Автор  Наслов  Издавач  Година  

1. 

 

 

 

Гоце 

Петрески 

 

 

 

Економски 

развој (теории, 

модели 

меѓународни 

искуства)  

 

Економски 

факултет, 

Скопје  

 

 

 

2002 

 

 

 

 

 2. Пјер 

Ричар 

Аженор, 

Питер К. 

Монтиел 

 

Развојна 

Макроекономија  

 

АрсЛамина 

Скопје 

 

 

2012 

 3.  D.Perkin, 

S.Radele, 

D., 

Lindauer, 

S. Block 

 

 

 

 

Economics of 

Development  

 

W.W.Norton 

and Co., New 

York, 

 

2012 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Barro, 

R.J. and 

Sala-I-

Martin:  

Economic Growth MIT 2004 

2. Michael 

P. 

Todaro, 

Stephen 

C. Smith,  

 

 

Economic 

Development 

 

Pearson 

Addison 

Wesley . 

 

2009 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Современи макроекономски концепции и 

политики 

 

2. Код EDIF520 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

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 2013-2014 

/прв 

(зимски) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Таки Фити 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

1. Да се стекнат продлабочени знаења за главните текови во современата 

макроекономска наука и да дискутираат за нејзиниот развој и новите 

теоретски пробиви по Втората светска војна. 

2. Да се оспособат јасно да ги идентификуваат различните 

макроекономски концепции од неокејзијанска и неолиберална 

провениенција и да го оценат начинот на кој тие го објаснуваат 

функционирањето на економијата. 

3. Да го разберат и проценат влијанието на различните макроекономски 

концепции врз профилирањето на мерките на економската политика и 

да ја оценат суштината и природата на самите мерки. 

4. Да се оспосабат да ги дикутираат макроекономските политики кои ги 

применуваат современите национални економии, да ја препознаат 

нивната провениенција. 

5. Да ги конфронтираат различните макроекономски концепции и да ги 

идентификуваат стандардните економски знаења. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

1. Вовед  

2. Микроекономски основи на макроекономските концепции и политики  

3. Кејнзијанизмот и неокејнзијанизмот и макроекономските политики  

4. Монетаризмот и макроекономските политики  

5. Новата класична макроекономија и макроекономските политики  

6. Теоријата на реалниот бизнис циклус и макроекономските политики  

7. Економијата на понудата и макроекономските политики  

8. Теоријата на јавен избор и макроекономските политики  

9. Новата кејнзијанска економија и макроекономските политики  

10. Конфронтирање на современите макроекономски концепции и политики 

со фактите на реалниот економски живот  

11. Макроекономските концепции и нивните импликации во одделни земји 

12. Конфронтации по суштинските макроекономски концепти во главната 
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струја на макроекономијата по глобалната криза од 2007.  

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, 

филмови, подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 

време 

40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 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 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода  7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 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  Година  

1. Таки Фити Кејнзијанска

та економска 

филозофија - 

од Кејнз до 

денешни дни 

МАНУ и 

Економски 

факултет – 

Скопје 

2011 

 2. Таки Фити Современите 

макроеконом

ски 

концепции и 

економските 

политики 

Економски 

факултет 

Скопје 

2001 

 3. Таки Фити Феноменолог

ија на 

економските 

Економски 

факултет – 

Скопје 

2009 
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кризи - 

современите 

бизнис-

циклуси и 

антицикличн

ите политики 

 4.  Дејвид Ромер Напредна 

макроеконом

ија (превод од 

Проектот на 

Владата на 

РМ) 

МАГОР, 

Скопје 

2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Snowdon B., Vane 

H. R.,  
Modern 

Macroeconomi

cs:  

Its Origins, 

Development 

And Current 

State 
 

Edward Elgar 

Pub. 

2005 

2. N. Gregory 

Mankiw  

Principles of 

Economics, Sixth 

Edition 

South Western 

Cengage 

Learning 

2011 

3.     

 



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

 51 

51 

 
Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Странските директни инвестиции и 
економскиот развој 

2. Код EDF530 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

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 2013-2014 

/прв 

(зимски) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Методија Несторовски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, 
студентите треба да бидат способни: 

 да ги совладат теориските аспекти на категоријата инвестиции и 
нејзината поврзаност со развојните процеси; 

 да го разберат процесот на инвестирање во претпријатието и на 
инвестирањето во јавниот сектор; 

 да изучат и стекнат знаења за подготовката на инвестицоните студии 
- прединвестициони, инвестициони и други; 

 да се запознаат со пристапите на факторските анализи за 
инвестиционите проекти; 

 да се подготват за изготвување на економски алаборати, како делови 
од инвестиционите студии; 

 да се изучат основите за оценка на ефикасноста на инвестиционите 
проекти; 

 да се совлада методолошкиот инстументариум за инвестиционо 
одлучување – универзалните инвестицони критериум, технкики и 
методи за нивна пресметка; 

да се запознаат и применуваат со некои од најпознатите софтвери за 
изготвување на инвестицони студии и за оценка на инвестициони 
проекти – УНИДО, Светска Банка, Европска банка и други; 

11. Содржина на предметната програма: 

 Izvorite na investiciite 

 Me|unarodni resursi za finansirawe na investiciite 

 Kapitalnata smetka vo nacionalnata ekonomija  

 Globalizacijata vo svetskata ekonomija i stranskite direktni 

investicii  

 Teorii za SDI 

 Determinantite za SDI 

 Nacionalni strategii i politiki i SDI  

 Country risk i investiciona klima 
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12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, 

филмови, подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 

време 

40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 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 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода  7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 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  Година  

1. Д-р Методија 
Несторовски 

Економија 
на 
инвестици
ите, 3 
издание 

Економск
и 
факултет 
- Скопје 

2010 

 2. Хил Чарлс Чарлс В. Л. 

Хил: 

Меѓународе

н бизнис , 

6-то 

издание, 

Поглавје 7 

– Директни 

странски 

инвестици 

стр. 236-

МАГОР 2010 
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252. 
 (превод од 

Проектот на 

Владата на 

РМ) 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Дејвид Ромер, Напредна макроекономија,  

МАГОР, 2009,. превод, Проект на Владата на 

РМ, Поглавје 8- Инвестиции (стр. 355-396). 

 UNCTAD: World Investment Report, годишни 

изданија, за следење на тенденциите на СДИ во 

светот и анaлизите во нив  

 Izve{tai na Svetskiot ekonomski forum  

 OECD “Benchmark definition of foreign direct 

investment. 

 Eden primer: “Programa za stimulirawe na 

investiciite vo R. Makedonija”. 

 Drugi izvori, po izbor na studentite 

 Doing business, izdanija na WB 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Меѓународните пазари на капитал и 

економскиот развој 

2. Код EDIF540 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

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 2013-2014 

/прв 

(зимски) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Владимир Филиповски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

    По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:  

1. Да ги идентификуваат и следат главните финансиски текови на 

меѓународниот пазар на капитал (заеми, обврзници, акции и 

нивните подвидови). 

2. Да ги проценат идните можности на македонските фирми да ги 

користат услугите на меѓународниот пазар на капитал и како 

емитенти и како инвеститори во финансиски инструменти. 

3. Да ги  анализираат различните модели/режими на политиката 

на девизниот курс и нивните макроекономски импликации 

4. Да ги оценуваат можностите за интеграција на македонскиот 

пазар на капитал (македонската берза) во меѓународниот пазар 

на капитал. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

13. Институционална структура на меѓународните пазари на пари и капитал  

14. Межународна размена на средства, меѓународна интертемпорална 

размена и улогата на межународните пазари на капитал 

15. Основи на меѓународните финансиски инвестиции  

16. Девизниот ризик, ефикасноста на девизните пазари и меѓународните 

финансиски инвестиции  

17. Режими на девизни курсеви и нивните макроекономски имликации 

18. Меѓународни финансиски кризи – валутни, платнобилансни, банкарски 

19. Еврообврзници: пазар на меѓународни обврзници 

20. Глобални депозитарски потврди: пазар на меѓународни акции 

21. Транзиционите економии и меѓународните пазари на капитал  

22. Република Македонија и меѓународните пазари на капитал:  

1. странски портфолио инвестиции и  

2. можности за меѓународна интеграција на македонската берза   

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, 

филмови, подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 
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време 

14. Распределба на расположливо 

време 

40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 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 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода  7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 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  Година  

1. Кругман 

П.Р., 

Обстфелд М. 

Меѓународна 

економија: Теорија и 

политика, (превод 

на 8-то издание на 

Krugman, P.R., 

Obstfeld M., 

International 

Economics) 

Табернак-

ул -Скопје 

2009 

 2. Solnik B., 

McLeavy D. 

Global Investments, 

Sixth Edition 

Pearson 

Prentice 

Hall 

2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mankiw N.G., 

Taylor M. P., 

Economics, 

Second 

Edition 

South-

Western 

Cengage 

Learning 

2011 

2. Montiel P.J. Macroeconomics 

in Emerging 

Markets 

Cambridge 

University 

Press  

2003 



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

 56 

56 

 

Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Технолошкиот развој и глобализацијата 

 

2. Код EDIF550 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

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 2013-2014 

/прв 

(зимски) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Гоце Петрески 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

1. Стекнат знаење за современите технолошки процеси како дел од 

глобализацијата на светската економија; технологијата - опредметено и 

неопредметено знаење – станува ендоген фактор во развојните модели и 

приоритетен интерес во развојните стратегии на сите земји во борбата 

за подобро место на светскиот пазар;  

2. Да ги разберат изградбата на иновативно општество, информациско 

општество, односно општество базирано на знаење во развиените земји;  

3. Да го објаснат влијанието на дифузибилниот карактер на 

информационите технологии врз новите промени на меѓународните 

пазари на стоки, услуги и капитал;  

4. Да ја разберат потребата на земјите во развој за сопствени технолошки 

стратегии како дел од развојните стратегии;  

6. Да ја разберат актуелната потреба за изградување на технолошка 

стратегија во Република Македонија, со оглед на нејзиното значење во 

намалувањето на развојниот јаз, што бара мобилизација на политиката 

за искористување на нашите предности поврзани со човечкиот капитал.. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

11..  Карактеристики на современиот технолошки развој    

22..  Основни домени на технолошките промени    

33..  Економски ефекти од технолошките промени    

44..  Глобализацијата на светската економија    

55..  Носители на технолошките и економските промени во време на 

глобализацијата    

6. Политика на технолошкиот развој во Република Македонија   

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, 

филмови, подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 40+15+120  = 175 часови 
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време 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 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 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода  7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 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  Година  

1. Поповска 

Златка 

Кон 

економски 

раст и 

развој: 

Иновации, 

технолошки 

развој и 

политиките 

Југорекла

м Скопје  

2012 

 2. I.Yetkiner; M. 

Teoman 

Pamukcu; 

Erkan Erdil 

 

Industrial 

Dynamics, 

Innovation 

Policy, and 

Economic 

Growth 

through 

Technological 

Advancements 

IGI 

Global, 

USA 

2012 

 3.  Дејвид Ромер Напредна 

макроеконом

ија (превод од 

Проектот на 

МАГОР, 

Скопје 

2009 
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Владата на РМ) 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Richard R 

Nelson 
 

Technology, 

Institutions 

and 

Economic 

Growth 

Harvard 

University 

Press 

2006 

 Vernon W. 

Ruttan  
 

Technology, 

Growth, and 

Development 

Oxford 

University 

Press, New 

York 

2005 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Meѓународна економија 

2. Код EDIF560 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

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 2013-2014 

/прв 

(зимски) 

7 Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р Ирена Кикеркова 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите 

треба да бидат имаат продлабочени знања од областа и: 

 да владеат со концептот на современата меѓународна економија; 

 да имаат знаење за изворите на интервенционизмот и за концептот на 

трговските политики на развиените и помалку развиените земји; 

 да владеат со одделните политики на девизен курс и нивното влијание врз 

цените во меѓународната економија и врз вкупната макроекономска 

стабилност; 

 да владеат со концептот на оптимална валутна зона; 

 Да владеат со концептот на отворена економија; 

Да го разбираат функционирањето на глобалниот пазар на капитал. 

11. Содржина на наставната програма: 

Предметот меѓународна економија на втор циклус на студии ги опфаќа: 

современите трговски теории, трговските политики применувани од 

развиените и помалку развиените земјји, цените во меѓународната економија и 

политиките на девизен курс, макроекономските карактеристики на отворена 

економија, меѓународните финансиски институции и меѓународната 

макроекономска политика, теоријата на оптимални валутни зони и 

карактеристиките и политиките на глобалниот пазар на капитал. 

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, 

филмови, подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 

време 

40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 
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16.2. Самостојни задачи 40 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 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода  7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 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  Година  

1. Krugman 

&Obstfeld 

International 

Economics – 

Theory and 

Policy, VIII 

ed. 

Pearson, 

Addison 

Valey 

2009 

 2. Кругман П.Р., 

Обстфелд М. 

Меѓународна 

економија: 

Теорија и 

политика, 

(превод од 

Проектот на 

Владата на 

РМ) 

Табернакул -

Скопје 

2009 

      

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

  1. Kenen, B. P.: The 

International 

Economy, IV 

ed. 

Cambridge 2000 

  2. Кикеркова, И. Меѓународна 

економија 

Економски 

факултет - 

Скопје 

2003 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Меѓународни финансиски и трговски 

институции и економскиот развој 

2. Код EDIF570 

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

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 2013-2014 

/втор 

(летен) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р. Наталија Николовска 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

    По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:  

1. Да јa разбeрат улогата на наднационалните институции – ММФ, СБ, 

СТО – во современите глобални економски процеси;  

2. Критички да ги анализираат и да ги проценуваат влијанијата и 

интеракциите помеѓу глобалните, регионалните и националните 

фактори, стратегии и политики во  економскиот развој во земјите во 

развој; 

3. Да ги разберат транснационалните компании и нивната улога како 

двигатели на  глобалниот економски развој и посебно во земјите во 

развој;   

4. Критички да го разгледуваат односот на глобалната економија versus 

регионалната економија преку осознавање на улогата на регионалните 

економски интеграции во глобалните економски процеси;  

Да ја дискутираат, критички оценуваат и проценуваат новата парадигма 

на глобалната економија во мултидимензионални аспекти на процеси и 

промени  во глобалниот општествено-економски поредок. 

11. Содржина на предметната програма: 

 

1. Меѓународни финансиски институции и економскиот развој  

2. Меѓународни трговски институции и економскиот развој  

3. Транснационалчните корпорации како двигатели на современите 

развојни процеси 

4. Регионални  економски интеграции, со посебен осврт врз Европската 

унија 

5. Глобалната економија пред предизвиците на редефинирањето на 

финансиска и трговска архитектура 

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, 

филмови, подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време 

7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 

време 

40+15+120  = 175 часови 
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15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска 

настава 

40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

   15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 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 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода  7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 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  Година  

1. Nikolovska, 

Natalija 

(editor) 

Macedonia  

on 

Globalization, 

GSP, New 

York 

2005 

 2. Наталија 

Николовска 

„Македонија 

во 

глобализациј

ата – модел 

за системска 

економска 

криза“ во 

зборникот од 

научниот 

собир 

„Отворени 

предизвици 

на 

Македонскат

а економија“  

МАНУ,     2004 

 3. Nikolovska, 

Natalija 

"The big trade 

off the New 

Europe – 

convergence 

Peter Lang 

Publishing 

Group  
 

   2010 
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or divergence 

US model of 

capitalism", 

Zbornik na 

trudovi pod 

naslov 

“Congitive 

capitalizam 

and its 

reflections in 

South – 

Eastern 

Europe 

 4. Мишкин, 

Фредерик 

Пари, 

банкарство и 

финансиски 

пазари 

(превод од 

Проектот на 

Владата на 

РМ) 

МАГОР, 

Скопје 
2010 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bhagwati, Ј.  „Export 

Promoting 

Trade 

Strategies - 

Issues and 

Evidences“, 

Developme

nt Policy 

Issues 

Series 

Oxford 

University 

Press 

1988 

2. Hague, I International 

Competitiven

ess: the State 

and the 

Market 

Cambridge 

University 

Press  

1994 

3. Bliss, C., Trade and 

Developmen, 

in Handbook 

of 

Development 

Economics, 

Vol. II, 

Cambridge 

University 

Press  

1989 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Меѓународниот бизнис и економскиот развој 

2. Код  

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

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 2013-2014 

/втор (летен) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник Проф. д-р- Љубомир Дракулевски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да: 

1. Да се согледа значењето на меѓународниот менаџмент за успешноста на 

фирмите;  

2. Да се согледа комплексноста на управувањето со меѓународниот бизнис;  

3. Да се согледаат стратегиските аспекти на меѓународниот менаџмент;  

4. Да се согледаат специфичностите на деловните функции во 

меѓународниот бизнис;  

5. Да се дискутира за проблемите кои се јавуваат со ширењето и 

меѓусебното поврзување на светските пазари. 

11. Содржина на предметната програма: 

1. Природата на меѓународниот бизнис 

2. Транснационалните корпорации, меѓународниот бизнис и економскиот 

развој 

3. Странските директни инвестиции како основна форма на меѓународнииот 

бизнис 

4. Европското бизнис окружување 

5. Македонската економија и меѓународниот бизнис 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови 

14. Распределба на расположливо 

време 

40+15+120  = 175 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 40 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

       15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување                                                                          60+30+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 помалку од 51  бода 5 (пет) (F) 
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оценување 

(бодови/оценка) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода 7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 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  Година  

1. Бобек 

Шуклев и 

Љубомир 

Дракулевски 

 

Стратегиски 

менаџмент, 

второ издание 

Економски 

факултет -

Скопје, 

Скопје 

2001 

 

2. Хил Чарлс Меѓународен 

бизнис (превод 

од Проектот на 

Владата на РМ) 

МАГОР 2010 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Neil Harris 

 

European 

Business 

Macmillan 

Business, 

Houndmills 

2006 

 

2. Charles W.L. 

Hill  

 

 International 

Business: 

Competing in the 

Global 

Marketplace 

Irwin, 

McGraw-Hill, 

New York 

2007 

 

3. W. R Griffin 

and W. M.. 

Pustay 

 

  International 

Business – A 

Managerial 

Perspective, 

Third Ed.  

Prentice Hall, 

New Jersey 

2002 
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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Методи на научно-истражувачка работа 

2. Код  

3. Студиска програма Економски развој и меѓународни финансии 

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 2013-2014 

/втор (летен) 

7. Број на ЕКТС 7 

8. Наставник 1. акад. Таки Фити 

2. акад. Гоце Петрески 

3. проф. д-р Бобек Шуклев 

4. проф. д-р Михаил Петковски 

5. проф. д-р Владимир Филиповски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 

кредити  

10. Цели на предметната програма (компотенции) 
 

По завршувањето на наставата и совладувањето на материјата, студентите треба да се 

стекнат со продлабочени знаења од областа и да се способни да ги објаснат: 

1. суштинските артибути на науката и на научно - истражувачката работа и 

значењето на спознаените вистини, т.е. на фактите (на нивната поврзаност 

во логичен и конзистентен систем) за науката; 

2. фазите на истражување во науката, а во тој контекст посебно значењето на 

хипотезите, начинот на развивање на модел (теорија) и начинот на 

верификација, односно отфрлање на теоријата; 

3. строгите процедури на научниот метод и спецификите на научната 

методологија во општествените и посебно во економските науки; 

4. вообичаените научни методи кои ги користат општествените, а во тој 

контекст и економските науки - опсервација, дескрипција, научна анализа и 

синтеза, индукција и дедукција, историско - логички метод, компаративна 

анализа и др, како и квантитативните методи на економската анализа 

(статистички, математички и економетриски); 

5. различните степени на стручни и научни дела со посебен осврт на 

методологијата и техниките на изработка на магистерски и докторски 

трудови 

 

11. Содржини на наставната програма 

 

1. Суштински карактеристики на науката и на научно - истражувачката работа 

2. Особената природа на општествените науки со посебен осврт на 

економските науки 

3. Науката и фактите 

4. Научни методи и научна методологија - фази на истражување во науката 

(опсервација, хипотеза, модел, теорија, откривање на закони) 

5. Методи - анализа и синтеза, индукција и дедукција, апстракција, историски 

метод, логички метод, компаративен метод, математички, статистички и 

економетриски методи и други методолошки алатки (анкети, студии на 

случај, интервјуа и сл.) 
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6. Методологијата и  и техниките на изработка на магистерски и докторски 

трудови 

 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, 

подржани со LCD и PowerPoint. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 2 ЕКТС х 25 часови = 50 часови 

14. Распределба на расположливо време 10+4+36  = 50 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања-теоретска настава 10 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

      4 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 9 часови 

16.2. Самостојни задачи 12 часови 

16.3. Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување                                                                          60+30+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/оценка) 

помалку од 51  бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 61 бода 6 (шест) (Е) 

од 62 до 71 бода 7 (седум) (D) 

од 72 до 81 бода 8 (осум) (С) 

од 82 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 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  Година  

1. В. 

Лоренс 

Њуман  

 

Општествено 

истражувачки методи, 

Шесто издание 

(превод од Проектот 

на Владата на РМ) 

Просветно 

дело 

Скопје 

2009 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mark 

Blaug 

 

The Methodology of 

Economics: Or how 

economists explain, 

Second Edition 

Cambridge 

University 

Press 

2006 

 

2.     

3.     
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ПРИЛОГ 2   КРАТКА БИОГРАФИЈА НА НАСТАВНИОТ КАДАР  

   АНГАЖИРАН НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

втор циклус на студии 

1. Име и презиме  Љубомир Дракулевски 

2. Дата на раѓање 05.06.1962, Скопје, Македонија 

3. Степен на образование VIII доктор на науки  

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор по економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Доктор на 

економски науки 

1998 Економски факултет, 

УКИМ 

Магистер на 

економски науки 

1995 Економски факултет, 

УКИМ 

Дипл. економист 1987 Економски факултет, 

УКИМ 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле  Област  
Општествени науки Организација 

и управување 

(менаџмент) 

Стратегиски 

менаџмент 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 
Општествени науки Организација 

и управување 

(менаџмент) 

Бизнис менаџмент 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и 

област 

Економски факултет 

– Скопје, УКИМ 

Редовен професор 

Стратегиски менаџмент и 

меѓународен менаџмент  

9. 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 во првиот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот  Студиска 

програма/институција 

1. Стратегиски менаџмент Менаџмент, маркетинг и е-

бизнис, Економски 

факултет, УКИМ 

2. Меѓународен менаџмент Менаџмент, Економски 

факултет, УКИМ 

3. Организациско однесување Менаџмент, Сметководство 

и ревизија, Економски 

факултет, УКИМ 

4. Стратегиски менаџмент Индустриско инженерство, 

Машински факултет, УКИМ 

   

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1. Стратегиски менаџмент  Менаџмент, Економски 

факултет, УКИМ 
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2. Меѓународен менаџмент Менаџмент, Економски 

факултет, УКИМ 

3. Организациско однесување Менаџмент, Економски 

факултет, УКИМ 

4. Европско бизнис окружување Европски студии, 

Економски факултет, УКИМ 

5. Стратегиски менаџмент во е-

бизнис 

Е-бизнис менаџмент, 

Економски факултет, УКИМ 

6. Стратегиски менаџмент Деловно право, Правен 

факултет, УКИМ 

7. Менаџмент – функции и процеси Здравствен и фармацевтски 

менаџмент, Фармацевтски 

факултет, УКИМ 

8. Развој и управување со човечки 

ресурси 

Здравствен и фармацевтски 

менаџмент, Фармацевтски 

факултет, УКИМ 

9. Meнaџмент на аптекарска и 

клиничка практика 

Здравствен и фармацевтски 

менаџмент, Фармацевтски 

факултет, УКИМ 

   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1. Стратегиски менаџмент Организација и управување 

(менаџмент) УКИМ 

2. Меѓународен менаџмент Организација и управување 

(менаџмент) УКИМ 

3, Организациско однесување Организација и управување 

(менаџмент) УКИМ 

   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Љубомир Дракулевски и 

Елена Пипилева 
Strategic Management of 

Small Businesses – 

Analysis and Exploitation 

of Entrepreneurial 

Opportunities 

International 

Conference, ICERD, 

Ohrid, 2008 

2. Љубомир Дракулевски и 

Марина Мијоска 
E-business and 

globalization 
4th International 

Conference “An 

Enterprise Odyssey: 

Turizm – Governance 

and Entrepreneurship, 

Faculty of 

Economics&Business

, June 11-14, 2008, 

Cavtat, Croatia, 

3. Љубомир Дракулевски и 

Ангелина Танева Вашовска 
“Emotional Intelligence: 

What it is and Why it 

Matters,“ 

Visions 11&12, The 

Association of 

Intelectuals 

“Democratic Club”, 

Skopje, 2009 
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4. Љубомир Дракулевски и 

Леонид Наков 
Action Managing Changes Management, FON, 

Beograd, Serbia, 

2009 

5.    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Економски факултет Master of E-Business 

Management by distance 

learning at the Faculty of 
Economics in Skopje –MEMFES 

TEMPUS JEP 40093-2005 

2006/8 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Љубомир Дракулевски и 

Бобек Шуклев, Горан 

Коевски, Сашо Арсов, 

Владимир Филиповски) 

Корпоративно 

управување 
Економски факултет, 

Скопје, 2008 

2. Љубомир Дракулевски, 

Кирил Постолов 

Организација за IV 

година 

Министерство з 

аобразование, 

2010 

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 50 

11.2. Магистерски работи 50 

11.3. Докторски 

дисертации 

10 

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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Љубомир Дракулевски и 

Леонид Наков 
Action Managing Changes Management, FON, 

Beograd, Serbia, 

2009, 

2.    
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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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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. Љубомир Дракулевски и 

Елена Пипилева 
Strategic 

Management 

of Small 

Businesses – 

Analysis and 

Exploitation 

of 

Entrepreneur

ial 

Opportunitie

s 

International 

Conference for 

Entrepreneurship, 

Innovation and 

Regional Development 

(ICEIRD), Ohrid, 2008 

2008 

2. Љубомир Дракулевски и 

Марина Мијоска 
E-business 

and 

globalization 

4th International 

Conference “An 

Enterprise Odyssey: 

Turizm – Governance 

and Entrepreneurship, 

Faculty of 

Economics&Business, 

June 11-14, 2008, 

Cavtat, Croatia, 

2008 

3. Љубомир Дракулевски и 

Леонид Наков 
Action 

Managing 

Changes 

International 

Conference, FON, 

Belgrade, Serbia, 

September 2008  

2008 

4. Љубомир Дракулевски и 

Ангелина Танева Вашовска 
Macedonian 

Entrepreneur

s and Their 

Efficient and 

Effective 

Time and 

Stress 

Management 

Skills 

4th International 

Conference for 

Entrepreneurship, 

Innovation and 

Regional Development 

(ICEIRD), Ohrid, 2011 

2011 

5.     
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиската програма од втор циклус на студии 

1. Име и презиме Љубица Костовска 

2. Дата на раѓање 18.01.1951 Скопје 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Висок степен 1973 Св. Кирил и 

Методиј Ек. 

Фак.Скопје 

Магистер 1986 Екон. Факул. 

Скопје 

Доктор на 

економски науки 

1992 Екон. Факул. 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки  Економски 

науки 
Економски 

развој и 

меѓународна 

економија 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки  Економски 

науки 
Економски 

развој и 

меѓународна 

економија 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и 

област 

Економски факултет 

Универз. Св.Кирил 

и методиј Скопје 

Редовен професор, 

економски науки  

9. 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 во првиот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот  Студиска 

програма/институција 

1. Економски системи и 

глобализација 

 

Надворешна трговија, 

Економија, Економски 

факултет - Скопје 

2. 

  

Европски економски  интеграции                                                                                       

 

Надворешна трговија, 

Економски факултет - 

Скопје 

 3. Мултилатерален трговски систем Надворешна трговија, 

Економски факултет - 

Скопје 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1. Современи тенденции во светската 

економија 

Европски студии на 

Економски факултет 
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Скопје 

2.   

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1. Современи тенденции во светската 

економија 

Економија, Економски 

факултет - Скопје, 

Економски институт - 

Скопје 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Љубица 

Костовска 

The current 

economic crisis and 

unsustainable neo-

liberal theory 

International scientific 

conference: Economic 

policy  and global 

recession , Faculty of 

Economics , Belgrade, 

Serbia, Proceedings,  

2009 

2. Љубица 

Костовска 

Современиот 

економски систем 

и економските 

кризи 

Научен собир, Зборник 

на трудови, МАНУ и 

Економски факултет – 

Скопје, 2010 

3. Љубица 

Костовска 

Актуелните 

случувања во 

светската 

економија- криза 

или поука за 

неолибералната 

економска теорија 

Годишник на 

Економски факултет, 

Том 44, Скопје, 2009 

4. Љубица 

Костовска 

Конкурентноста 

на Југоисточно-

европските земји 

наспроти 

конкурентноста на 

ЕУ 

Годишник на 

Економски факултет,  

Скопје, 2008 

5. Љубица 

Костовска 

Економскиот 

систем во услови 

на глобализација 

Годишник на 

Економски факултет, 

Скопје,2012 

 6. Љубица 

Костовска, 

коавтор 

Прилог за Пол 

Кругман добитник 

на Нобелова 

награда по 

економија  за 2008 

година 

Нобеловци по 

Економија 1969-2008, 

Економски факултет, 

Скопје, 2008 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред. Автори  Наслов  Издавач/година 
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број 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Љубица Костовска Теорија на 

надворешната 

трговија 

Економски 

факултет – 

Скопје, 2008 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 33 

11.2. Магистерски работи 4 

11.3. Докторски 

дисертации 

5 

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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

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

Ред.

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1. Љубица 

Костовска 

The current 

economic crisis and 

unsustainable neo-

liberal theory 

International 

scientific 

conference: 

Economic policy  

and global 

recession , Faculty 

of Economics , 

Belgrade, Serbia, 

2009 

2. Љубица 

Костовска 

CEFTA 2006 – 

Success and world 

economic crisis 

SsCyril 

andMethodiusUniv

ersity,Faculty of 

Economics Skopje 

and Customs 

Administration of 

Republic of 

Macedonia, 

October 2009;  

2009 

3. Љубица 

Костовска    

Economic system 

and economic 

progres in 

globalization 

9th EBES 

CONFERENCE-

ISTANBUL, MAY 

23-25,2012, 

TURKEY 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиската програма од втор циклус на студии 

1. Име и презиме Кикеркова Ирена 

2. Дата на раѓање 11.09.1964 

3. Степен на образование VII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

високо образование 1986 Економски 

факултет - 

Скопје 

магистер на 

економски науки 

1991 Економски 

факултет - 

Скопје 

доктор на 

економски науки 

1997 Економски 

факултет - 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки Економски 

науки 
меѓународна 

економија 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 
меѓународна 

економија 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и 

област 

УКИМ, Економски 

факултет-Скопје,  

редовен професор,  

економски науки 

9. 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 во првиот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот  Студиска 

програма/институција 

1. Меѓународна економија надворешна трговија  

Економски факултет-

Скопје 

2. Надворешна трговија надворешна трговија 

Економски факултет-

Скопје 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1. Економии во транзиција Европски студии –втор 

циклус 

Економски факултет-

Скопје 

2. Меѓународна економија Економски развој и 

меѓународни финансии 

Економски факултет-

Скопје 
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9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1. Меѓународна економија Економија 

Економски факултет-

Скопје 

Економски институт-

Скопје 

2. Мултилатерален трговски систем Економија 

Економски факултет-

Скопје 

Економски институт-

Скопје 

  3. Анализа на надворешна трговија Економја  

Економски факултет-

Скопје 

Економски институт-

Скопје 

10. Селектирани резултати вопоследните пет години 

 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1.  Kikerkova Irena “Foreign Direct 

Investment Inflows and 

Their Impact Upon the 

Economic Growth of the 

Republic of Macedonia” 

Proceedings of the 

International EBES 

Conference – 

Istanbul, 2012; 

 

2. Кикеркова Ирена „Nekoi viduvawa za 

tekovsnite sostojbi vo 

nadvore{notrgovskata 

razmena na Republika 

Makedonija”, Godi{nik 

na Ekonomskiot fakultet – 

Skopje 

“Sv. Kiril i 

Metodij”, 

Ekonomski 

fakultet, Skopje, 

2013 

 

1. Kikerkova Irena “Foreign Direct 

Investmetnt Outlook For 

the Republic of 

Macedonia”, 

Development Potentials 

of Foreign Direct 

Investment: International 

Experiences 

Institute of 

International 

Politics and 

Economics, 

Belgrade, 2011 

2. Kikerkova Irena “The Importance of the 

Creation of CEFTA-2006 

for the Western Balkan’s 

Trade Exchange of 

Goods” in Chinese 

Business Review, Volume 

10, Number 10  

 

David Publishing 

Company, Illinois, 

USA, October 

2011; 
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3. Kikerkova Irena “CEFTA-2006 effects 

upon the Macedoniana 

foreign trade exchange” 

in Vinko Kandzija, 

Andrej Kumar, eds. 

Economic Integrations, 

competition and 

cooperation, research 

monograph, 

University of 

Rijeka, Faculty of 

Economics, Jean 

Monnet Chair, 

Rijeka, University 

of Ljubljana, 

Faculty of 

Economics, Jean 

Monnet Chair, 

Ljubljana, 

University of 

Antwerp, Jean 

Monnet centre of 

Excellence, 

Antwerp, Institut 

CEDIMES Paris – 

CEDIMES Rijeka, 

2010 

 

4.  Кикеркова Ирена “Ефектот од 

економската криза врз 

надворешнотрговската 

размена во рамките на 

ЦЕФТА-2006", 

Годишник на 

Економскиот факултет 

– Скопје, 

УКИМ, 

Економски 

факултет –Скопје, 

2010 

5. Kikerkova Irena “CEFTA-2006 as basis 

for Economic 

Reintegration of Western 

Balkan Countries”, 

Proceedings of the III 

International Conference 

on: Regional Cooperation 

and Economic Integration 

– Challenges and 

Opportunities 

 

Ss. Cyril and 

Methodius 

University, Faculty 

of Economics, 

Skopje and the 

Customs 

Administration of 

the Republic of 

Macedonia, 

October, 2009 

 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Кикеркова Ирена Надворешна 

трговија 

Економски 

факултет-

Скопје, 2008 

 

2.    
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10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 65 

11.2. Магистерски работи 12 

11.3. Докторски 

дисертации 

14 

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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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. Kikerkova 

Irena 

“CEFTA-2006 

effects upon the 

Macedoniana 

foreign trade 

exchange” 

International 

Conference on: 

Economic 

integrations, 

competition and 

cooperation, in 

organization of 

the Jean Monnt 

Chair at the 

Faculty of 

Economics from 

Rijeka, Opatija,  

1st – 4th 

April, 

2009; 
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2. Kikerkova 

Irena 

“CEFTA-2006 as 

basis for Economic 

Reintegration of 

Western Balkan 

Countries” 

III International 

Conference on: 

Regional 

Cooperation and 

Economic 

Integration – 

Challenges and 

Opportunities, 

Ss. Cyril and 

Methodius 

University, 

Faculty of 

Economics, 

Skopje and the 

Customs 

Administration of 

the Republic of 

Macedonia, 

Skopje 

15th -17th 

October, 

2009 

3. Kikerkova 

Irena 

« Foreign Direct 

Investmetnt 

Outlook For the 

Republic of 

Macedonia” 

International 

Conference on 

Foreign Direct 

Investment 

Development 

Potentials – 

International 

Experince,Belgra

de 

16-

17th.Sept

ember 

2010 

  4. Kikerkova 

Irena 

Presentation on the 

«Establishment of 

a Regional 

Training Centre – 

World Customs 

Organization in the 

Republic of 

Macedonia»; 

Regionalization 

of the human 

capacity 

development in 

organization of 

the Ministry of 

Finance of Japan 

and the WCO, 

Kashiva, Japan, 

23-

26.03.20

10 

  5. Kikerkova 

Irena 

“Reintegrating 

Western Balkans – 

CEFTA-2006 and 

the Macedonian 

Experience”,  

 

International 

Scientific 

Conference on: 

Western Balkans: 

from Stabilization 

to Integration, 

Hans Seidel 

Stiftung & 

Institute of 

International 

Politics and 

Economics, 

Belgrade, 7th -8th 

July, 2011; 
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  6. Kikerkova 

Irena 

“Effects of 

Economic 

Integration within 

CEFTA-2006 – 

Evidence from the 

Macedonian 

Experience”,  

 

International 

Conference on 

Regional Trade 

Integration of 

Southeastern 

Countries: 

Benefits and 

Challenges, 

UKIM, Institute 

of Economics 

from Skopje and 

London School 

of Economcs and 

Political 

Sciencies from 

London, Skopje, 

12th of December, 

2011 

 

 

  7. Kikerkova 

Irena 

“Foreign Direct 

Investment Inflows 

and Their Impact 

Upon the 

Economic Growth 

of the Republic of 

Macedonia” 

International 

EBES Conference 

– Istanbul, 24th-

26th of May, 2012 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиската програма од втор циклус на студии 

1. Име и презиме Наталија Николовска 

2. Дата на раѓање 19.03.1951 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Доктор на 

економски науки 

1991 Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Економски 

факултет - 

Скопје 

Магистер на 

економски науки 

1982 Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Економски 

факултет - 

Скопје 

Дипломиран 

економист 

1976 Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Економски 

факултет - 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени 

науки 

Економски 

науки 

Економски 

развој 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Економски 

науки 

Економски 

развој 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и 

област 

УКИМ, 

Економски 

факултет – Скопје 

Редовен професор 

9. 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 во првиот циклус на 

студии 

 Ред.

број 

Наслов на предметот  Студиска 

програма/институција 

 1. Регионална економија Економија / Унив. „Св. 

Кирил и Методиј“, 

Економски факултет - 

Скопје 

 2. Девизна политика  Економија / Унив. „Св. 

Кирил и Методиј“, 

Економски факултет - 

Скопје 
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  3. Микроекономија Економија / Унив. „Св. 

Кирил и Методиј“, 

Економски факултет - 

Скопје 

 9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1. Меѓународни финансиски и 

трговски институции 

Економски развој и 

меѓународни финансии / 

Унив. „Св. Кирил и 

Методиј“, Економски 

факултет - Скопје  

2. Локален економски развој Управување во јавниот 

сектор / Унив. „Св. Кирил 

и Методиј“, Економски 

факултет - Скопјe 

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води во трет циклус на студии 

  1   

  2   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Natalija Nikolovska, 

Nadica Jovanovska 

„The roots of 

permanent crisis 

impact in Macedonian 

economy“, in the 

Proceedings from the 

International 

Scientific Conference: 

Economic Policy and 

Global Recession 

Faculty of 

Economics, 

University of 

Belgrade, 25-

27.09. 2009 

2. Natalija Nikolovska, 

Daniela Mamucevska 

" Contemporary 

economic crisis in the 

eu from the 

perspective of the 

conflict between the 

nominal and the real 

convergence " in the 

Proceedings from the 

EBES-2012 Istanbul 

Conference 

EBES-2012 

Istanbul 

Conference, 

2012, Istanbul, 

Turkey 

 3. Natalija Nikolovska, 

Daniela Mamucevska 

" The anatomy of 

contemporary 

financial crisis in the 

core of the global 

economy " in the 

Proceedings from the 
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Автори  Наслов  Издавач/година 

1.    

2. Josef Brada et. al. “Convergence to the 

European Union: 

Challenges and 

opportunities” 

UNDP and 

Ministry of 

Finance of the 

Republic of 

Macedonia, 

2008-2009 

3.    

4.    
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5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Повеќе 

11.2. Магистерски работи 4 - На Националниот и Каподистриски 

универзитет во Атина, Грција 

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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во 

меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во 

последните пет години 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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. J. Brada, T. 

Slaveski 

Transition in a 

Bubble Economy 

Proceedngs of the 

International 

Conference: The 

Challenges to 

Economic Theory 

and Policy in the 

Aftermatha of the 

Global Economic 

Crisis Faculty of 

Economics-Skopje, 

12-1 November 

 

2013 
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2. T.Slaveski, 

D. Lazarov 

How Do 

Institution 

Deterrmine 

Economic 

Gorowth? 

Evidence from 

Central and 

Eastern Europe 

before and during 

Global Economic 

Crisis 

Proceedngs of the 

International 

Conference on 

Euroasian 

Economies, Beykent 

University, Turkey, 
Kyrgyzstan-

Turkey Manas 

University and 

Faculty of 

Economics-Skopje, 

1-2 July 

2014. 

3.     
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Академик Таки Фити 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиската програма од втор циклус на студии 

1. Име и презиме Таки Фити 

2. Дата на раѓање 07.11.1950 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Доктор на 

економски науки 

1983 Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Економски 

факултет - 

Скопје 

Магистер на 

економски науки 

1980 Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Економски 

факултет - 

Скопје 

Дипломиран 

економист 

1973 Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Економски 

факултет - 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки Економс

ки науки 

Економски 

развој 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економс

ки науки 

Економски 

развој 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и 

област 

УКИМ, Економски 

факултет – Скопје 

Редовен професор 

9. 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 во првиот циклус на 

студии 

 Ред.

број 

Наслов на предметот  Студиска 

програма/институција 

 1. Основи на економијата  Сите студиски програми / 

Унив. „Св. Кирил и 

Методиј“, Економски 

факултет - Скопје 

 2. Претприемништво  

 

Менаџмент, Е-бизнис / 

Унив. „Св. Кирил и 

Методиј“, Економски 
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факултет - Скопје 

  3. Развој на економската мисла Економија / Унив. „Св. 

Кирил и Методиј“, 

Економски факултет - 

Скопје 

 9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1. Современи макроекономски 

концепции и политики 

Економски развој и 

меѓународни финансии / 

Унив. „Св. Кирил и 

Методиј“, Економски 

факултет - Скопје  

2. Социјална политика и пазар на 

труд во ЕУ 

Европски студии / Унив. 

„Св. Кирил и Методиј“, 

Економски факултет - 

Скопје 

3. Нови можности и 

претприемништво 

МБА Менаџмент / Унив. 

„Св. Кирил и Методиј“, 

Економски факултет - 

Скопје 

4. Економија на јавен сектор  Управување во јавниот 

сектор / Унив. „Св. 

Кирил и Методиј“, 

Економски факултет - 

Скопјe 

 9.3 Список на предмети кои наставникот ги води во трет циклус на 

студии 

  1 Макроекономија  

  2 Претприемништво  

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Таки Фити "Значењето на 

регулаторните 

институции за 

ублажување на 

пазарниот неуспех" 

во Зборникот 

Реформата на 

институциите и 

нејзиното значење за 

развојот на 

Република 

Македонија 

МАНУ и GTZ / 

2009 

2. Taki Fiti "La protection de 

l'environnement dans 

les pays en transition: 

le cas de la République 

X ème Congrès 

de L'Association 

Internationale 

d'Etudes Sud-Est 
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de Macédoine" Européen 

(AIESEE), Paris / 

2009  

3. Таки Фити „Доминантните 

макроекономски 

концепции и нивното 

влијание врз 

профилирањето на 

економските 

политики“, во 

Зборникот 

Економски систем, 

економска политика 

и развој 

МАНУ, Унив. 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Економски 

факултет– 

Скопје / 2010 

4. Таки Фити "Оценка на 

економската 

транзиција – клучни 

реформи, состојби, 

проблеми, 

перспективи” - 

Реферат на 

меѓународниот 

собир: Дваесет 

години самостојност 

на Република 

Македонија (1991 - 

2011) 

МАНУ / 2011 

 5. Taki Fiti, Vladimir 

Filipovski 

"The Microeconomic 

Foundations of 

Enterpreneurship" во 

Tipuric D., Dabic M. 

(editors), 

Managеment, 

Governance, and 

Entrepreneurship:  

New Perspectives and 

Challеnges 

Access Press UK 

/ 2012 

 6. Таки Фити, Владимир 

Филиповски 

„Малите и средните 

претпријатија и 

претприемништвото 

– столб на 

регионалниот 

развој“, во 

Општествено – 

економскиот развој 

на Република 

Македонија со 

посебен осврт врз 

регионалната 

компонента и 

пазарот на труд, 

МАНУ, Унив. 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Економски 

факултет– 

Скопје / 2012 
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Зборник на трудови 

по повод 100 години 

од раѓањето на акад. 

Кирил Миљовски (Т. 

Фити – уредник) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Таки Фити – редактор 

на економскиот дел 

Стратегија за развој 

на енергетиката во 

Република 

Македонија 2008 

2020, проект на 

МАНУ 

МАНУ / 2008 

2. Таки Фити, Пеце 

Недановски, Предраг 

Трпески, Катерина 

Шапкова 

Анализа на 

прехранбената 

индустрија во 

Република 

Македонија 

ICEM IUF, 

Сектор за 

истражувања на 

Југоисточна 

Европа,  / 2008 

3. Таки Фити Новата класична 

економија и 

редизајнирање на 

економските 

политики 

МАНУ / 2009 

4. Таки Фити Кејнзијанската 

економска 

филозофија – од 

Кејнз до денешни 

дни  

МАНУ, 

Економски 

факултет – 

Скопје, 2011 

     

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Таки Фити Новата 

микроекономија и 

државната 

регулација 

МАНУ/2008 

2. Таки Фити, редактор Нобеловци по 

економија - 1969 - 

2008 

Универзитет 

„Св. Кирил и 

Методиј“, 

Економски 

факултет – 

Скопје, 2008 

3. Таки Фити Феноменологија на 

економските кризи - 

современите бизнис-

циклуси и 

антицикличните 

политики 

Економски 

факултет – 

Скопје/2009 

4. Таки Фити Економија, трето Економски 
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издание факултет – 

Скопје/2010 

5. Таки Фити Кејнзијанската 

економска 

филозофија - од 

Кејнз до денешни дни 

МАНУ и 

Економски 

факултет – 

Скопје/2011 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Таки Фити  "Владата ќе мора и со 

непазарни мерки да 

ја спасува 

економијата" 

Капитал, 7 

ноември 2008 

 

2. Таки Фити, Пеце 

Недановски, Предраг 

Трпески, Катерина 

Шапкова 

Анализа на 

прехранбената 

индустрија во 

Република 

Македонија 

ICEM IUF, 

Сектор за 

истражувања на 

Југоисточна 

Европа, Скопје / 

2008 

    

    

    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 100 (2008 – 2012) 

11.2. Магистерски работи 20 (2008 – 2012) 

11.3. Докторски 

дисертации 

10 (2008-2012) 

 

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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Taki Fiti “Le financement des 

petites et moyennes 

enterprises dans les 

pays en transition Sud 

–Est Еuropeen во 

Revu 

L'Association 

Internationale 

d'Etudes Sud-Est 

Européen 

(AIESEE), 

Bucuresti / 2009 

2. Taki Fiti “The Fundamental 

Economic Approaches 

to the Regulation of 

Environmental 

Pollution”, 

публицирано во 

Украинско - 

македонски научен 

зборник, бр. 4 

Национална 

академија на 

науките на 

Украина, Киев / 

2009 

3. Taki Fiti Preface, in the 

Proceedings of the 

Univ. Ss. Cyril 

and Methodius, 



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

 109 

109 

International 

Conference: The 

Challenges to 

Economic Theory and 

Policy in the 

Aftermath of the 

Global Economic 

Crisis 

Faculty of 

Economics - 

Skopje, 12 -13 

November, 2010 

4. Taki Fiti "La protection de 

l'environnement dans 

les pays en transition: 

le cas de la 

République de 

Macédoine" 

X ème Congrès 

de L'Association 

Internationale 

d'Etudes Sud-Est 

Européen 

(AIESEE), Paris / 

2009 

5. Taki Fiti, Vladimir 

Filipovski 

"The Microeconomic 

Foundations of 

Enterpreneurship" во 

Tipuric D., Dabic M. 

(editors), 

Managеment, 

Governance, and 

Entrepreneurship:  

New Perspectives and 

Challеnges 

Access Press UK 

/ 2012 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во 

меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во 

последните пет години 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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. Taki Fiti “Le 

financement 

des petites 

et 

moyennes 

enterprises 

dans les 

pays en 

transition 

Sud –Est 

europeen” 

“L’Europe 

centrale et le Sud 

–Est europeen 

aux XIX eme –XX 

ieme siecles, 

L'Association 

Internationale 

d'Etudes Sud-Est 

Européen 

(AIESEE),, 

Cepelare, 

Bulgaria 

2008 

2. Taki Fiti La  

protection 

X ème Congrès 

de L'Association 

2009 
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d'envirenme

nt dans le 

pays en 

transition - 

le cas de la 

Republique 

Macedoine 

Internationale 

d'Etudes Sud-Est 

Européen 

3. Fiti Taki Preface The Challenges to 

Economic Theory 

and Policy in the 

Aftermath of the 

Global Economic 

Crisis, 

International 

Conference, 

Faculty of 

Economics - 

Skopje 

2010 

  4. Фити Таки "Оценката 

на 

економскат

а транзици-

ја – клучни 

реформи, 

состојби, 

проблеми, 

перспекти-

ви”  

Меѓународен 

научен собир 

Дваесет години 

самостојност 

на Република 

Македонија 

(1991-2011), 

МАНУ 

2011 

  5. Filipovski V., Fiti T., "The 

sustainability 

of the public 

debt in the 

post crisis 

period", 

Systemic Economic 

Crisis: Current 

Issues and 

Perspectives, 

Research 

Monograph Ss. 

Cyril and 

Methodius in 

Skopje, Faculty of 

Economics, 

Skopje. 

2013 
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава на 

студиската програма од втор циклус на студии 

1. Име и презиме Владимир Филиповски 

2. Дата на раѓање 21.01.1963 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот 

степен 

доктор по економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

дипломиран 

економист 

1986 Универзитет 

"Св. Кирил и 

Методиј",  

Економски 

факултат 

Скопје 

магистер по 

економски науки 

1991 Универзитет 

"Св. Кирил и 

Методиј",  

Економски 

факултат 

Скопје 

доктор по 

економски науки 

2002 Универзитет 

"Св. Кирил и 

Методиј",  

Економски 

факултат 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле  Област  

Општествени науки Економск

и науки 

Економски 

развој  

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економск

и науки 

Финансии 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и 

област 

Универзитет "Св. 

Кирил и Методиј",  

Економски 

факултат Скопје 

 

Редовен професор 

9. 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 во првиот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот  Студиска 

програма/институција 

1. Основи на економијата Економија 

2. Хартии од вредност и портфолио 

менаџмент 

Финансиски менаџмент 

 3. Локални финансии Финансиски менаџмент 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на 

студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска 
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број програма/институција 

1. Портфолио менаџмент Монетарна економија, 

финансии и банкарство 

2. Финансиска економетрија Статисти;ки методи за 

економија и бизнис 

 3.  Меѓународните пазари на капитал 

и економскиот развој 

Економски развој и 

меѓународни финансии 

    

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на 

студии 

Ред.

број 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1.   

2.   

10

. 

Селектирани резултати вопоследните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Fiti Taki,  

Filipovski Vladimir 

 

“The Microeconomic 

Foundations of 

Entrepreneurship“, 

во Tipuric D., Dabic 

M., (editors), 

Management, 

Governance, and 

Entrepreneurship: 

New Perspectives 

and Challenges, 

 

Access Press 

UK, 2012,  

2. Filipovski Vladimir 

 

“The Role of 

Institutional 

Investors in 

Corporate 

Governance and the 

Case of the Republic 

of Macedonia”, 

Proceedings from the 

International 

Conference on 

Corporate 

Governance at the 

Faculty of 

Economics-Skopje 

 

Faculty of 

Economics 

Skopje, 

November 2012.  

3. Filipovski Vladimir "Challenges to 

Financial Regulation 

from the Global 

Financial Crisis 

2007-2009", 

Proceedings of the 

Conference on The 

Faculty of 

Economics 

Skopje, 2010. 
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Challenges to 

Economic Theory 

and Policy in the 

Aftermath of the 

Global Economic 

Crisis, Faculty of 

Economics, Skopje. 

 

4. Фити Таки, 

Филиповски Владимир 

„Малите и средните 

претпријатија и 

претприемништвот

о – столб на 

регионалниот 

развој“, Зборник на 

трудови под наслов: 

Општествено-

економскиот развој 

на Република 

Македонија со 

посебен осврт врз 

регионалната 

компонента и 

пазарот на труд, 

по повод 100 

години од раѓањето 

на академик Кирил 

Миљовски (1912 – 

1983), МАНУ, 

Скопје. 

 

МАНУ, Скопје, 

2012 

 5. Фити Таки,  

Филиповски Владимир 

 

 

„Современи 

концепции за 

оптимална 

алокација на 

ресурсите“, 

Прилози, Бр. 1/2008, 

МАНУ, Скопје.  

 

МАНУ, 2008 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Bateman Milford, editor Confronting Kumarian Press, 
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Microfinance: 

Undermining 

Sustainable 

Development  

in print, 2011 

2. Шуклев Б. (и редактор) 

Дракулевски Љ.,  

Коевски Г.,  

Филиповски В.,  

Арсов С.,  

Корпоративно 

управување 

Универзитет 

"Св. Кирил и 

Методиј", 

Економски 

факултет 

Скопје, 

Swiss 

Federation, 

Federal 

Department of 

Economic 

Affaires; IFC-

World Bank 

Group.  

2008 

3.    

4.    

5.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Филиповски В. и други "Финансирање на 

претпријатијата 

преку емисија на 

корпоративни 

обврзници ", 

Прирачник 

 

УСАИД 

Македонија, 

2008 

2. Филиповски Владимир "Надворешни 

институции на 

корпоративното 

управување", 

поглавје во книгата: 

Корпоративно 

управување, 

Редактор: Проф. д-р 

Бобек Шуклев, 

издавач: Економски 

факултет Скопје, 

октомври 2008, стр. 

143-165. 

 

Универзитет 

"Св. Кирил и 

Методиј", 

Економски 

факултет 

Скопје, 2008 

3.    

4.    

5.    

11

. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 10 годишно 



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

 115 

115 

11.2. Магистерски работи 1 

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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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. Filipovski V., Fiti T., "The 

sustainabil

ity of the 

public 

debt in the 

post crisis 

period", 

Systemic 

Economic Crisis: 

Current Issues and 

Perspectives, 

Research 

Monograph Ss. 

Cyril and 

Methodius in 

Skopje, Faculty of 

Economics, 

Skopje. 

2013 

2.     

3.     
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Податоци за наставниците кои изведуваат настава 

на студиската програма од втор циклус на студии 

1. Име и презиме Бобек Шуклев 

2. Дата на раѓање 08.09.1950 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научниот 

степен 

доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  
менаџмент 1983 Економски 

факултет-Скопје 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле  Област  
општестве-ни науки 

( 5 ) 

 

организацио

ни науки и 

управување 

(менаџмент)   

( 5.06 ) 

бизнис менаџмент 

( 50603 ) 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 
општестве-ни науки 

( 5 ) 

 

организацио

ни науки и 

управување 

(менаџмент)   

( 5.06 ) 

бизнис менаџмент 

( 50603 ) 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата во која 

работи и звањето во кое е 

Институција  Звање во кое е избран и 

област 
Економски факултет-

Скопје 

редовен професор, менаџмент 

9. 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 во првиот циклус на студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот  Студиска 

програма/институција 

1. основи на менаџмент Менаџмент/Економски факултет-

Скопје 

2. менаџмент на малиот бизнис Менаџмент/Економски факултет-

Скопје 

 3. корпоративно управување Менаџмент/Економски факултет-

Скопје 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води во вториот циклус на 

студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1. Менаџмент МБА Менаџмент/ Економски 

факултет-Скопје 

2. менаџмент на малиот бизнис МБА Менаџмент/ Економски 

факултет-Скопје 

 3. корпоративно управување и теорија на Управување со јавен сектор/ 
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игри Економски факултет-Скопје 

 4. Меѓународен бизнис Меѓународни финансии и развој/ 

Економски факултет-Скопје 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води во третиот циклус на 

студии 

Ред.б

рој 

Наслов на предметот Студиска 

програма/институција 

1. менаџмент Менаџмент/Економски факултет-

Скопје 

2. менаџмент на малиот бизнис Менаџмент/Економски факултет-

Скопје 

  3. корпоративно управување Менаџмент/Економски факултет-

Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Бобек Шуклев Менаџмент,8 издание Економски 

факултет-

Скопје/2013 

2. Бобек Шуклев,Stojan 

Debarliev 

Деловно планирање, 

5 издание 

Економски 

факултет-

Скопје/2013 

3. Бобек Шуклев Менаџмент на малиот 

бизнис,5 издание 

Економски 

факултет-

Скопје/2011 

4. Бобек Шуклев Корпоративно 

управување 

Економски 

факултет-

Скопје/2011 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти 

(до пет) 

Ред.

број 

Автори  Наслов  Издавач/година 

1. Бобек Шуклев E-business management-

master program 

Темпус/2006-2009 

2. Бобек Шуклев E-business management-

undergraduate program 

Темпус/2003-2006 

3.    

4.    

5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Бобек Шуклев Менаџмент, 8издание Економски 

факултет-

Скопје/2013 

2. Бобек Шуклев,Стојан 

Дебарлиев 

Деловно планирање, 

5 издание 

Економски 

факултет-

Скопје/2013 

3. Бобек Шуклев Менаџмент, 7 издание Економски 

факултет-

Скопје/2011 

4. Бобек Шуклев Менаџмент на малиот 

бизнис, 5 издание 

Економски 

факултет-

Скопје/2011 

5. Бобек Шуклев Корпоративно 

управување 

Економски 

факултет-



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

 118 

118 

Скопје/2011 

6. Бобек Шуклев Менаџмент,6 издание Економски 

факултет-

Скопје/2009 

7. Бобек Шуклев,Стојан 

Дебарлиев 

Деловно планирање, 

4 издание 

Економски 

факултет-

Скопје/2009 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Над   150 

11.2. Магистерски работи            40 

11.3. Докторски 

дисертации 

           20 

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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

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.

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Bobek Šuklev & Maja 

Šukleva 

Evaluating Boards in 

Large Companies in 

Macedonia, 

International Journal 

of Management 

Cases, Vol.14, Issue 

3, 2012, pp.49-58 

 2. Bobek Suklev, Stojan 

Debarliev 

Strategic planning 

effectiveness comparative 

analysis of the 

Macedonian context 

Economic and 

Business Review, 

Vol.14, No 1, 2012, 

pp.63-93 

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. Bobek Suklev, Maja 

Sukleva 
The challenge 

of best 

Corporate 

Governance Its 

6th-9th 

November, 
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practice for 

future 

corporate 

governance 

sustainability 

perspectives and 

challenges in 

Dynamic and 

complex business 

environment, 

International 

Conference 

2012 

2.     

3.     

 


