
Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет ЕРП системи 

2. Код EBU 5904 

3. Студиска програма Е-бизнис менаџмент 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет - Скопје 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 

5. Степен (трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година/семестар Втора година 

/четврт семестар 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Калина Треневска Благоева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да бидат способни 

: 

▪ да ги разберат и дискутираат главните карактеристики на ЕРП (ERP-Enterprise Resource Planning) 

системот; 

▪ да развијат оправдување за имплементација на ЕРП во македонските компании и да направат 

успешна презентација за тоа; 

▪ да го разберат и координираат процесот на имплементација на ЕРП во организациите; 

▪ да работат со основните модули во избран софтвер. 

11. Содржина на предметната програма:  

Суштинска фаза во електронскиот бизнис е дигитализација на бизнис процесите vo организациite и 

нивните односи со партнерите и купувaчите. Низ предметот ЕРП системи, студентите ќе научат како 

да целосно имплементираат систем за планирање на ресурсите во претпријатијата (ЕРП систем), 

односно ситем кој ги обединува сите функции и департмани, сите деловни процеси во претпријатијата. 

Теми кои ќе се презентираат и дискутираат подетално се:  карактеристиките на ЕРП системите, 

оправдување на потребата за имплементација на ERP, чекори и фактори кои треба да се земат предвид 

за успешно користење на ERP, фазите на животниот (работниот) циклус на еден ЕРП систем, 

најважните и најчесто користени модули и на крај имплементација на ЕРП. Понатаму како дел од 

вежбите студентите ќе работат на конкретен софтверски пакет. 

12. Методи на учење: предавања, интерактивна настава, тимска работа, студии на случај, проекти, 

филмови 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на расположливо време 40+140  = 180 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања-теоретска настава 24 часови  

  15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

       16 часови 

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

  16.2. Самостојни задачи 50 часови 

  16.3. Домашно учење 40 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/оценка) 

помалку од 60  бода 5 (пет) (F) 

  од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 

  од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

  од 77 до 84 бода 8 (осум) (С) 

  од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

  од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Реализирани активности од точка 15 и 16 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Интерна евалуација и анкета 

22. ЛИТЕРАТУРА 
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 22.1. Задолжителна литература 

  Ред. 

број 

Автор  Наслов  Издавач  Година  

  1.  Marianne Bradford Modern ERP: 

Select, 

Implement & 

Use Today's 

Advanced 

Business 

Systems 

 

Amazon.co.uk, 

lulu.com 

Ltd.,Marston 

Gate 

2010 

  2. Software Pantheon Datalab  

       

 22.2. Дополнителна литература 

  Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

  1. Ellen Monk, Bret 

Wagner  

 
Concepts in 

Enterprise 

Resource 

Planning 4th 

Edition 

Course 

Technology 

2012 

 


