
Економскиот факултет при 
Универзитетот од Нагасаки е основан 
како Висока трговска школа на Нагасаки 
во март 1903, пред повеќе од еден век и 
е еден од факултетите по економија со 
најдолга традиција во Јапонија.
Договорот за академска соработка 
помеѓу Универзитетот од Нагасаки и 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје е склучен во август 2018 година и 
е проследен со Меморандум за соработка 
за студентска размена, при што беше 
постигната согласност за унапредување 
на академската размена помеѓу 
двата факултета во широк опфат на 
научни дисциплини, како и планови за 
понатамошна студентска размена.
Соработката помеѓу бугарскиот 
Институт за постдипломски 
квалификации и Економскиот факултет –  
Скопје, потпомогната од страна на 
Јапонската Агенција за меѓународна 
соработка, внесе иновативен 
пристап кон основање на Програма за 

професионална обука за сопственици на 
мали и средни претпријатија во Северна 
Македонија, на Економскиот факултет - 
Скопје, а на Економскиот факултет при 
Универзитетот од Нагасаки беше донесена 
одлука за нивно учество во спроведувањето 
на оваа програма. 
Сопствениците на мали и средни 
претпријатија преку оваа Програма за 
професионална обука ќе ги научат 
методите кои се користат во јапонскиот 
модел на МСП, како што се дисциплините 
„Менаџмент на иновации“, „Менаџмент во 
Јапонија“, „Биг дата и Бизнис аналитика“ и 
„Менаџмент на целосен квалитет“, во 
функција на зајакнување на соработката со 
странските инвестори во Република 
Северна Македонија. Дополнително, МСП се 
очекува да претставуваат дел од 
глобалните синџири на снабдување, што би 
придонело кон остварување на зголемен 
профит и создавање на нови работни места 
кои ќе обезбедат посветла иднина за 
македонската економија.

Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје е првиот државен универзитет во Република 
Северна Македонија, формиран во 1949 година со три факултети. Денес, тој претставува 
заедница на 23 факултети, 5 научни институти, 4 јавни научни установи – придружни членки, 
1 придружна членка – друга високообразовна установа и 7 придружни членки – други 
организации. Универзитетот е целосно определен кон постигнување на европските норми и 
стандарди во сите области на своето дејствување.

КАКВИ КВАЛИТЕТИ И ВЕШТИНИ ТРЕБА ДА ПОСЕДУВА 
ГЛОБАЛНИОТ МЕНАЏЕР НА КВАЛИТЕТ? 

WHAT QUALITIES AND SKILLS DOES IT TAKE 
TO BECOME A GLOBAL QUALITY MANAGER?

ТРЕТА ГЕНЕРАЦИJА НА 
ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА ЗА  
МЕНАЏМЕНТ НА КВАЛИТЕТ И КОНКУРЕНТНОСТ

THIRD GENERATION OF QUALITY MANAGEMENT 
AND COMPETITIVENESS PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ

Јапонската агенција за меѓународна соработка (JICA) е јапонска владина агенција за помош 
надлежна за имплементација на Официјалната развојна помош преку програмите на поволни 
заеми, грантови и техничка соработка. Досега, во Северна Македонија, ЈICA има имплементирано 
проекти во областите за заштита на животната средина, намалување на ризици од катастрофи и 
зајакнување на управувачките капацитети, како и развојот на приватниот сектор.

На 12 ноември 1857 година, холандскиот армиски хирург Помпе Ван Меердевоорт почнал да држи 
предавања по медицина на холандски јазик на владиниот доктор Рјоџјун Матсумото и на други 
11 лица. Медицинското училиште наречено Игаку Деншушо е зачеток на денешното Училиште 
за Медицина, како и на Универзитетот Нагасаки. Факултетот за економија на  Универзитетот 
од Нагасаки е основан како Високо комерцијално училиште во Нагасаки во март 1903 година –  
пред повеќе од еден век и е еден од економските факултети со најдолга традиција во Јапонија. 
Универзитетот Нагасаки придонесува за подобрување на добро избалансираното општество преку 
пренесување на наследството од традиционалната култура вкоренета во Нагасаки, култивирајќи 
плодна креативна идеја во студентите и развивајќи иновативни науки за светскиот мир.

Институт за постдипломски квалификации е дел од Универзитет за светско и национално 
стопанство, Софија, создава сигурна основа за доживотно учење со можност за континуирано 
образование и нуди решенија во областа на управувањето, економијата и правото во неизвесен 
и динамичен свет.

Програмата се спроведува како финансиска поддршка од бугарската развојна 
помош и е поддржана од јапонски институции вклучувајќи ја и JICA.
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ЦЕНТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ИСТРАЖУВАЊА (ЦЕИ)



ГЛАВНИ ЦЕЛИ

 ` Развој на креативно, проблемско размислување, како и способности да се препознаат, 
анализираат и успешно решат сложените менаџмент предизвици, во услови на постојано 
менување на внатрешното и надворешното окружување;

 ` Креирање на уникатна менаџмент филозофија на постигнување на највисок степен 
на квалитет во бизнисот и задоволството на потрошувачите, преку јапонски техники за 
континуирано унапредување на квалитетот и создавање на извонредност на процесите;

 ` Стекнување нови, применливи знаења, вештини, искуства и методи за етичко, стратегиско, 
проектно менаџирање, преку тимска соработка за достигнување јапонско ниво на квалитет;

 ` Разбирање и користење на културолошките сличности и разлики во бизнисот и интегрирање 
на културолошките вредности во лидерскиот стил на менаџерите;

 ` Подигнување на свеста за корпоративната општествена одговорност, карактеристична за 
лидерите со јапонски менаџмент пристап 

ЦЕЛНИ ГРУПИ
 ` Менаџери на мали и средни претпријатија

 ` Претприемачи и иноватори на истражувачки 
центри, НВО, локална и државна 
администрациjа

 ` Професионалци кои се заинтересирани 
за најновите трендови во менаџментот на 
квалитетот

 ` Сопственици на бизниси кои се стремат кон 
подигнување на конкурентноста на бизнисот 
и освојување на нови пазари, низ употреба на 
јапонските менаџмент техники

ОДРЖУВАЊЕ НАСТАВА
Часовите се место за учење, интеракција  и креативност, 
каде учесниците на програмата се иницијатори и 
развивачи на идеи, а не само пасивни слушатели. Се 
разгледуваат современи и потврдени менаџмент техники 
и се презентираат многубројни примери од јапонскиот 
менаџмент модел и најдобри практики. Часовите се 
одржуваат за време на викендите (Петок 
– Недела), каде се стимулира активно учество на 11
дисциплини, низ методолошка анализа, студии на 
случаи, видео презентации, национални и меѓународни 
секторски анализи, индивидуална и тимска проектна 
активност.

Центарот за економски истражувања (ЦЕИ) на Економски факултет – Скопје е 
проектно – истражувачка единица во состав на Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во 
Скопје, со основен фокус на идентификување на потребите, изработка и спроведување 
на целосен развоен модел на специјализирани програми за подигнување на капацитетот, 
знаењата и вештините на вработените лица, реализација на методолошки и апликативни 
проекти за континуирано унапредување на наставните програми, како и компетентен 
одговор на проблемите и предизвиците од конкурентски и одржлив развој на македонските 
институции од областа на економијата и бизнисот.

ПРОГРАМАТА СЕ СОСТОИ ОД СЛЕДНИВЕ 11 АПЛИКАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ 
СО ПРОФЕСОРИ ОД ЈАПОНИЈА, БУГАРИЈА И СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
1. Менаџмент во Јапонија – Management in Japan

prof. Masayuki Susai, PhD (ан.), проф. д-р Леонид Наков (мк)

2. Стратегиски менаџмент – Strategic Management
доц. д-р Иван Стойчев (бг), проф. д-р Љубомир Дракулевски (мк)

3. Менаџмент на целосен квалитет – Total Quality Management 
prof. Masayuki Susai, PhD (ан), проф. д-р Стојан Дебарлиев (мк)

4. Дигитална трансформација во бизнисот и МОП – Digital Transformation in Business & CRM 
проф. д-р Боян Жеков (бг), проф. д-р Сашо Јосимовски (мк) Проф. д-р Лидија Пулевска - Ивановска (мк)

5. Менаџмент на иновации – Innovation Management 
prof. Nobuhiko Nishimura, PhD (ан.), проф. д-р Ежени Брзовска (мк)

6. Проектен менаџмент – Project Мanagement
проф. д-р Диана Копева (бг), проф. д-р Сашо Арсов (мк)

7. Бизнис етика и КОО – Business Ethics and CSR
проф. д-р Валентина Драмалиева (бг), проф. д-р Леонид Наков (мк)

8. Ефективно тимско работење – Effective Team performance
доц. д-р Антоанета Дънешка (бг), проф. д-р Александра Јанеска – Илиев (мк)

9. Претприемништво - Entrepreneurship
доц. д-р Тодор Тодоров (бг), проф. д-р Стојан Дебарлиев (мк)

11. Биг Дата и Бизнис аналитика – Big Data & Business Analytics 
prof. Masayuki Susai, PhD (ан), prof. Nobuhiko Nishimura, PhD (ан), проф. д-р Виолета Цветкоска (мк)

10. Интегрирани маркетинг комуникации – Integrated Marketing Communications 
проф. д-р Миланка Славова (бг), проф. д-р Анита Циунова – Шулеска (мк)

ДОКУМЕНТИ ЗА 
АПЛИКАЦИЈА
 ` Формулар за апликација;
 ` Диплома за завршено образование 

– оригинал и копија, заверена на
нотар;

 ` Три фотографии;
 ` Нето износ од 30.000 денари/се 

плаќа на почетокот на програмата, 
по довивањето на известувањето за 
прием на програмата;

 ` Потврда за познавање на 
англиски јазик.

АПЛИКАЦИИ
 ` Апликациите се обработуваат по редоследот на 

нивното добивање.
 ` Рок за пријавување:

31 декември 2021 година 
`      Почеток на програмата:

14 јануари 2022 година Пријавувањето се 
врши на Економски факултет-Скопје, УКИМ, 
Студентски прашања 
за втор циклус студии, 
Е-маил: Violeta.Cvetkovska@eccf.ukim.edu.mk, 
Teл. 02 3286 829
Контакт: leonid.nakov@eccf.ukim.edu.mk 
stojan.debarliev@eccf.ukim.edu.mk

Професионален Сертификат за успешност (Professional Certificate), издаден од Универзитетот од 
Нагасаки, Јапонија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Северна Македонија и Универзитет 
за национално и светско стопанство, Софија, Бугарија, според програма сертифицирана од Јапонска-
та агенција за меѓународна соработка (JICA).

ТРЕТА ГЕНЕРАЦИJА НА 
ПРОГРАМА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ОБУКА  
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Наставата на програмата ќе се одвива комбинирано, 
односно со физичко присуство и on-line.




