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

предмет 
Кохезиона политика на ЕУ 

2. Код EUS 518 
3. Студиска програма Европски економски студии 
4. Организатор на студиската 

програма (единица - 
институт, катедра, оддел) 

Економски факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година/семестар Прва година/втор 
Семестар 

 Број на ЕКТС-кредити 6 

8. Наставник Проф. Д-р Предраг Трпески 
Проф. д-р Билјана Ташевска 

9. Предуслови за запишување 
на предметот 

Завршен прв циклус студии со најмалку 240 кредити 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
• Знаење и разбирање на кохезионата политика на Европската Унија 
• Способност за анализа и оценка на резултати на кохезионата политика 
• Способност за анализа и оцена на ефектите на кохезионата политика врз растот 
• Знаење и способност да креираат и предлагаат политики за подобрување на целите на кохезионата 

политика 
• Знаење и способност да дискутираат за демографските импликации на кохезионата политика 
• Знаење и спосбност да дискутираат за предизвиците на паметната специјализација 
• Знаење и способност да дискутираат за влијанието на кохезионата политика и европските фондови и 

врз вработеноста и невработеноста 
• Знаење како да го унапредат институционалното окружување и управувањето со Структурните и 

инвестициските фондово на Европската Унија 
• Знаење и разбиирање на функционирањето на администрацијата на кохезионата политика и 

административните капацитети на национално и субнационално ниво 
• Знаење и разбирање какво е влијанието на Европските фондови врз регионалните диспаритети во 

Европа 
• Знаење и разбирање на различните институционални аранжмани кои обезбедуваат кохерентно 

планирање и спроведување на кохезионата политика на Европската Унија 
11. Содржина на предметната програма: 

Вовед 
Дел 1. Кохезиона политика: анализа и ефект 

1. Различни пристапи на анализа на Кохезионата политика на ЕУ 
2. Долгорочните ефекти на кохезионата политика 
3. Кохезионата политика и регионалниот развој 

Дел 2. Кохезионата политика и растот 
4. Паметен, одржлив и инклузивен раст 
5. Анализи 

Дел 3. Администраација и имплементација на кохезионата политика 
6. Административни капацитети на национално и субнационално ниво 
7. Управување и имплементирање на европските фондови 
8. Неефикасност на администрацијата и корупција 

Дел 4. Институции 
9. Институционални аранжмани на кохезионата политика на ЕУ 

12. Методи на учење: Интерактивни предавања со презентации, проектни задачи – презентации на примери 
од практиката, консултативна настава. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

6 ЕКТС x 30 часови = 180 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

24+16+40+10+90 = 180 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 24 
15.2. Вежби (лабораториски, 16 
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   аудиториумски), семинари, тимска 
работа. 

 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 40 
16.2. Самостојни задачи 10 
16.3. Домашно учење - задачи 90 

17. Начин на оценување 60+30+10=100 бода 
17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и за полагање 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 
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22.1. 

Задолжителна литература 
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22.2. 

Дополнителна литература 
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