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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент информациони сиистеми 

Management information systems 

2. Код MGT 514 

3. Студиска програма МБА - Менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

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 2022/23 прв 7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Никола Левков 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

16. По завршувањето на наставата и положувањето на овој предмет, студентите треба да 

бидат способни: 

17. Да можат да ја разберат новата економија во контекст на инфoрмaциската револуција 

18. Да ја разберат улогата на информациите и информациските системи во унапредување на 

да конкурентската предност на компаниите 

19. Да бидат способни да развијат информациска стратегија во согласност со бизнис 

стратегијата на компанијата 

20. Да се запознаат со современите бизнис апликации како: системи за управување со 

синџирот на снабдување, системи за управување со односите на клиентите, системи за 

планирање на ресурсите 

21. Да се запознаат со менаџментот на ИКТ системите и нивното буџетирање 

22. Да бидат спсообни да развијат издржан бизнис случај за имплементација на проекти во 

доменот на информациските системи. 

 

11. Содржина на предметната програма: 

 

16. Улогата на информационите системи во глобалниот бизнис 

17. Информации, информациони системи и одлучување 

18. Стратегиска употреба на информационите системи и конкурентска предност 

19. Економика на информационите системи 

20. Менаџмент на ИКТ секторот 

21. Менаџмент со ИКТ аутсорсинг 

12. Методи на учење (пример на методи): Интерактивни предавања со Power Point презентации, 

анализи на студии на случаи, презентации на реални бизнис примери од практиката, употреба на 

гостин - предавач, индивидуални и тимски проектни задачи, консултативна настава, стручни 

семинари од областа на предметната програма 
 

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

14. Распределба на расположливо време 24+16+40+10+90 =180 часови 

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

15.2. Консултативна настава и вежби 

(лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

16 часови 

  15.3 Проектни задачи 40 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Самостојни задачи 10 часови 

16.2. Домашно учење 90 часови 

17. Начин на оценување                                                                         50+20+10+20+= 100 бода 
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17.1. Тестови  50 бодови 

17.2. Работа на студии на случај и бизнис симулации 20 бодови 

17.3. Читање статии и дискусија          10 

бодови 

 17.4 Групна проектна задача 20 бодови 

18. Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

Помалку од 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (Е) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (С) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 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. Кенет Ц. Лаудон и 

Џејн П. Лаудон 

 

Менаџмент 

информациони 

системи:управување 

со дигитална фирма 

(шеснаесто издание) 

Пирсон 2020 

 2 Никола Левков Менаџмент 

информациони 

системи 

(Авторизирана 

скрипта) 

/ 2020 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Кери Е. Пирлсон, 

Карол Е. Саундерс 

и Денис Ф. Галета 

Менаџмент и 

користење на 

информационите 

системи:Стратегиск

и пристап (седмо 

издание) 

Вили 2019 

 
  


