
Бр.  ________________                                Дата:  _____________  2021 година 

 

Врз основа на член 110 од Законот за високото образование (Сл.весник на Р.С.Македонија бр.82/18) и член 70 од Статутот на 

Економскиот факултет – Скопје (Универзитетски гласник бр. 444/2019 и 526/2020), Наставно – научниот совет на седницата одржана на 

ден 29.9.2021 година, ја донесе следната: 

 

 

О Д Л У К А  

 

  Се утврдува План на активности на Економски факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методој“ во Скопје за академската 

2021/2022 година. 

  Планот на активности на Економскиот факултет – Скопје претставува преглед на планираните активности кои се однесуваат на 

академската 2021/2022 година поврзани со: 

- наставно-образовниот процес, иновирање на студиските програми и обезбедување на квалитет на наставата 

- научно-истражувачките активности на наставниот кадар 

- меѓународна соработка со други универзитети и афирмација на факултетот 

- активности за промоција на факултетот и соработката со стручната јавност 

- активности на мониторинг и известување за реализација програмата и стратегиските цели на Факултетот. 

Во планот е даден краток опис на активноста, индикативен период во кој се планира реализација на активноста и одговорни лица 

или тела за реализација на активноста. 

 

 

Академска 

година/месец 
Активност Период Одговорно лице/тело Забелешка 

2021/2022     

Октомври Отвoрање на учебна година  1 октомври Декан  



 

Доставување на Елаборатите за 

реакредитација на новите наставни 

програми до УКИМ 

До 10 Октомври 

2021 

Декан, продекан за настава, 

раководители, секретар 

 

 
Упис на студенти на втор циклус студии 

(прв рок за пријавување и запишување) 

20.09-4.10.2021 Продекан за настава/служба за 

студентски прашања 

 

 
Уписи на трет циклус студии 

(прв рок за пријавување и запишување) 

20.09-4.10.2021 Продекан за настава/служба за 

студентски прашања 

 

 
Објавување на Годишникот на Економски 

факултет за 2021 година 

Kрај на 

октомври 2021 

Уредувачки одбор  

 

Отпочнување на постапка за избор на 

претседател и претставници на Факултетско 

студентско собрание 

октомври 2021 Деканат, студентска 

организација 

 

 
Настан со UNCTAD  Крај на 

октомври 2021 

Деканат, катедра за надворешна 

трговија 

 

Ноември 
Промоција на новоизбраните Нобеловци по 

економија за 2021 година 

Прва половина 

на ноември 2021 

Раководител на Катедра по 

економија 

 

 

Меѓународна конференција Economic and 

Business Trends Shaping the Future 

11-12 ноември 

2021 

Продекан за наука и 

меѓународна 

соработка/Организациски 

одбор на конференцијата 

 

 
Одбележување на денот на основање на 

Економски факултет – Скопје 

10-14 ноември 

2021 

Декан, продекани, деканатска 

управа 

 

 
Трето издание на списанието "Economy, 

Business & Development" 

ноември 2021 Главен и одговорен уредник на 

списанието 

 

 
Усвојување на годишен план за јавни 

набавки 

декември 2021 Деканатска управа, Декан, 

продекан за финансии 

 

 
Промоција на дипломирани студенти на прв 

и втор циклус на студии 

октомври-

ноември 2021 

Декан, продекани, 

раководители на студиуми 

 

 

Усвојување на годишниот извештај за 

работата на факултетот за академската 

2019/2020 

ноември-

декември 2021 

Декан, ННС.  



 

Прва колоквиумска недела 20.11.2021 – 

30.11.2021 

Продекан за настава/служба за 

студентски 

прашања/професори/асистенти 

 

 

Усвојување на годишниот извештај за 

реализирани активности во рамки на научно 

- истражувачкиот проект на Економски 

факултет 

ноември-

декември 2021 

Декан, Продекан за наука и 

меѓународна соработка ННС 

 

 
Вебинар ноември 2021 Постдипломскиот студиум по 

Монетарна економија, финансии и 

банкарство 

 

 
Издавање на публикација ноември 2021 Постдипломскиот студиум по 

Монетарна економија, финансии и 

банкарство 

 

Декември     

 
Евалуација на наставата од зимскиот 

семестар 

Почеток на 

декември 2021 

Продекан за настава/ Комисија 

за евалуација 

 

 

Започнување активности за основање на 

Алумни асоцијацијата на Економски 

факултет-Скопје 

декември 2021 Декан, продекани, Центар за 

кариера 

 

 
Уписи на трет циклус студии 

(втор рок за пријавување и запишување) 

15.12-22.12.2021 Продекан за настава/служба за 

студентски прашања 

 

 
Вебинар Крај на 

декември 2021 

Катедра за Математика и 

статистика 

 

Јануари     

 

Реализирање на втора колоквиумска недела 

(во прв термин) 

и јануарска испитна сесија (во два термина) 

 

15.01.2022- – 

12.02.2022 

1термин: 15.01-

29.01.20222 

Продекан за настава/служба за 

студентски 

прашања/професори/асистенти 

 



термин: 31.01-

12.02.2022 

Февруари 

Почеток на летен семестар 2021/2022 

година Февруари 2022 

година 

Наставен кадар  

 

Вебинар Јануари – 

февруари 2022 

година 

Катедра за сметководство и 

ревизија 

 

 

Отворен ден на Економски факултет-Скопје со 

цел промоција на студиските програми пред 

идните магистранти 

февруари 2022 Продекан за настава/Центар за 

кариера/раководители/секретар

и 

 

 
Уписи на втор циклус студии 

(втор рок за пријавување и запишување) 

17-24.2.2022 Продекан за настава/служба за 

студентски прашања 

 

 
Вебинар Крај на 

февруари 2022 

Катедра за маркетинг  

 

Обука за вклучување во меѓународни 

проекти 

февруари 2022 Деканат, Продекан за наука и 

меѓународна соработка, 

Одделение за меѓународна 

соработка 

 

Март     

 

Извештај за ефектите од преземените 

активности за подобрување на видливост на 

резултатите од научно истражувачката 

работа преку отворените на профили на 

наставно-научниот кадар на Google scholar и 

ORCID 

Крај на март 

2022  

Продекан за наука и 

меѓународна соработка, 

Наставен кадар 

 

 
Вебинар Крај на март 

2022 

Катедра за финансии  



 

Отворен ден на Економски факултет-Скопје 

со цел промоција на студиските програми 

пред идните бруцоши 

март 2022 Продекан за настава/Центар за 

кариера/раководители/секретар

и 

 

Април     

 

Отпочнување на подготвителни активности 

за 3та меѓународна конференција "Economic 

and Business Trends Shaping the Future" 

Почеток на 

април 2022 

ННС, Организационен одбор на 

конференцијата 

 

 

Прва колоквиумска недела 09.04.2022 – 

19.04.2022 

Продекан за настава/ служба за 

студентски 

прашања/професори/асистенти 

 

 
Извештај за анализата на можностите за 

меѓународна акредитација на факултетот  

Крај на април 

2022 

Декан, Продекан за наука и 

меѓународна соработка 

 

 Вебинар крај на април Катедра за е-бизнис  

 

Обука за научно-истражувачка работа април Деканат, Продекан за наука и 

меѓународна соработка, 

Одделение за меѓународна 

соработка 

 

 

 

Анализа на моменталната состојба, видот и 

нивото на потребните компетенции кај 

административниот кадар 

април Секретар/советник за човечки 

ресурси 

 

Мај 
Одбележување на Денот на Европа Прва половина 

на мај 

Декан, продекан за 

маѓународна соработка 

 

 
Евалуација на наставата од летниот 

семестар 

Средина на мај 

2022 

Продекан за настава/ Комисија 

за евалуација 

 

 
Четврто издание на списанието "Economy, 

Business & Development" 

Крај на мај 2022 Главен и одговорен уредник на 

списанието 

 

 
Организирање на обуки и советувања за 

унапредување на методите во наставата 

Втор семестар 

2021/2022 

Декан/продекан за настава/ 

продекан за наука 

 



 

Изработка на среднорочна Програма за 

системско професионално оспособување на 

административниот кадар 

Крај на мај 2022 секретар/советник за човечки 

ресурси 

 

 
Донесување на нов Правилник за стручно 

усовршување 

Крај на мај 2022 Продекан за наука и 

меѓународна соработка ННС 

 

 Вебинар Крај на мај 2022 Катедра за економија  

Јуни     

 

Реализирање на втора колоквиумска недела 

(во прв термин) 

и јунска испитна сесија (во два термина) 

04.06.2022 - 

02.07.2022  

1термин: 04.06-

18.06.2022 

2термин: 20.06-

02.07.2022 

Продекан за настава/ служба за 

студентски 

прашања/професори/асистенти 

 

 
Вебинар Крај на јуни 

2022 

Катедра за менаџмент  

Јули     

 
Меѓународна летна школа Прва половина 

на јули 2022 

Организациски одбор на 

летната школа 

 

 

Реализација на обуки за стручно 

усовршување за административниот кадар за 

унапредување на потребните компетенции  

Во текот на јули 

2022 

секретар/советник за човечки 

ресурси 

 

Август     

 

Реализирање на августовско-септемвриска 

испитна сесија (во два термина) 

22.08.2022 - 

20.09.2022  

1термин: 22.08-

05.09.2022 

2термин: 06.09-

20.09.2022 

Продекан за настава/ служба за 

студентски 

прашања/професори/асистенти 

 

 
Уписи на прв циклус студии 

(прв рок за пријавување и запишување) 

Втора половина 

на август 2022 

Продекан за настава/Конкурсна 

комисија/Служба за студентски 

 



прашања/ИТ 

администратор/демонстратори 

Септември     

 
Вебинар Крај на 

септември 2022 

Надворешна трговија  

 

Активности за прием, рецензија на трудови 

и организација на 3та меѓународна 

конференција "Economic and Business Trends 

Shaping the Future” 

јули- септември 

2022 

Организациски и уредувачки 

одбор на конференцијата 

 

 

Уписи на прв циклус студии 

(втор и трет рок за пријавување и 

запишување) 

септември 2022 Продекан за настава/Конкурсна 

комисија/Служба за студентски 

прашања/ИТ 

администратор/демонстратори 

 

 

Подготовка на план на редовни седници на 

наставно-научниот совет за учебната година 

2022/23 

септември 2022 Декан, Секретар  

 

Реализацијата на планираните активности за академската 2021/2022 ќе зависи од условите во кои Факултетот ќе функционира во 

наредните месеци, расположливоста на финансиските средства, системските услови кои се детерминирани пред се од кризата која ја 

предизвика пандемијата на COVID-19. 

  Оваа одлука да се достави до: Декан, Продекани, Наставен и соработнички кадар, Одделенијата на Факултетот, Архива и досие 

на седница. 

 

 
Израбтил: Д.К 

                          Д Е К А Н  

 

               ______________________ 

                                  Проф. д-р Предраг Трпески 


