
Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Напредно банкарство 

2. Код МЕ 515 

3. Студиска програма Монетарна економија, финансии и банкарство 

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 2022-2023/ прв 

(зимски) 

7. Број на ЕКТС 6 

8. Наставник Проф. д-р Елена Наумовска 

9. Предуслови за запишување на предметот Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да го анализираат работењето на банките во 

различни пазарни модели; да ги разберат алтернативните стратегии за управување со средствата и обврските на 

банките при различни сценарија; да го разберат влијанието на банкарската регулатива врз пазарното учество и 

перформансите на банките, да го анализираат влијанието на новите развојни трендови во банкарското работење.   

11. Содржина на предметната програма: 

• Компонентите на финансиската развиеност низ призмата на банкарското работење 

• Ефекти од влезот на странскиот капитал во банкарскиот сектор 

• Стратегии на управување со средствата и обврските на банките 

• Анализа на работењето на банките во различни пазарни модели 

• Анализа на детерминантите на профитабилноста на банкарскиот сектор 

• Влијанието на банкарската густина врз ефикасноста во банкарското работење 

• Прилагодување на македонските банки кон новите капитални барања – стратегии и ефекти 

• Влијанието на капиталната адекватност врз пазарното учество и профитабилноста на банките  

• Влијанието на банкарската регулатива врз финансиската стабилност 

• Стратешко планирање при различни стрес тест сценарија  

• Влијанието на дигитализацијата во имплементацијата на нови трендови во современото банкарство 

• Влијанието на финтек секторот врз новите трендови во банкарството 

12. Методи на учење: предавања и интерактивна настава. 

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 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 40 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 90 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 

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. Johannes Wernz Bank 

Management and 

Control: Strategy, 

Pricing, Capital 

and Risk 

Management, 

Management for 

Professionals 

Springer 

International 

Publishing 

2021 

 2. Sohella Thuiner Banks of the 

Future: Putting a 

Puzzle Together 

Creatively 

Springer 

International 

Publishing 

2014 

 3. Christian Dinesen Absent 

Management in 

Banking: How 

Banks Fail and 

Cause Financial 

Crisis 

 

Springer 

International 

Publishing 

2020 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hong Kong Institute of 

Bankers (HKIB) 

Bank Asset and 

Liability 

Management 

Wiley 2018 

 

 

https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Johannes+Wernz%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Management+for+Professionals%22&source=gbs_metadata_r&cad=4
https://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Management+for+Professionals%22&source=gbs_metadata_r&cad=4

