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Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет
Ревизија и уверување
Код
513
Студиска програма
Сметководство и ревизија
Организатор на студиската програма Економски факултет - Скопје
(единица, односно институт, катедра, Универзитет „Св. Кирил и Методиј” во Скопје
оддел)
Степен (трет циклус)
Втор циклус
Академска година/семестар
2021-2022 /прв
7.
Број на ЕКТС
6
Наставник
Проф. д-р- Зорица Божиновска Лазаревска
Предуслови за запишување на
Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:
 да ги прошират научните хоризонти и да ги продлабочат стекнатите знаења од областа на
ревизијата за време на додипломските студии;
 да се фокусираат на подетално запознавање на професионалната регулатива во ревизорската
професија (Меѓународните ревизорски стандарди на ИФАЦ и Кодексот на етика на
професионални сметководители на ИФАЦ) и нивното имплементирање во домашната
ревизорска практика;
 да се запознаат со значајноста на интерните контроли од аспект на нивната поставеност и
функционирање во контекст на поквалитетно спроведување на ревизорскиот ангажман;
 да се запознаат и подготват за поголема примена на современите технологии во процесот на
ревизија:
 да ги развијат способностите за критичко професионално расудување и професионален
скептицизам во сите фази од процесот на ревизија;
 да се стекнат со вештини за рано препознавање и откривање на “црвените знамиња“
поврзани со трите елементи од триаголникот на измами;
 да се стекнат со знаења кои можат да им послужат како солидна основа во подготовка на
испитите за стекнување на професионални звања во доменот на ревизорската професија
(овластен ревизор, овластен интерен ревизор, државен ревизор и др.);
 да се подготва за градење на кариера во различни области поврзани со ревизијата;
 да се подготват и активно вклучат во национални и меѓународни истражувачки проекти од
областа на ревизијата.
Содржина на предметната програма:
1. Поим, улога и значење на ревизијата и ревизорската професија во современите економии
2. Меѓународни стандарди за ревизија на ИФАЦ
3. Меѓународен кодекс на етика на професионални сметководители (вклучително Меѓународни
стандарди за независност)
4. Контрола на квалитет на ревизорските ангажмaни и на работата на друштвата за ревизија
5. Професионална одговорност на ревизорите во откривање на измамите во финансиските
извештаи
6. Професионален скептицизам и професионално расудување на ревизорите
7. Планирање на процесот на ревизија
8. Фундаментални концепти на ревизијата: материјалност, ризикот во ревизијата и доказите во
ревизијата
9. Тестови на контроли, суштински тестови на салда и трансакции и аналитички тестови
10. КОСО - Интегрирана рамка на интерна контрола
11. Користење на технологиите во ревизијата - Data analytics, Blockchain
12. Ревизорска документација
13. Метода на примерок во ревизијата
14. Извештај на ревизорот
15. Услуги за уверување – проверка, договорени постапки и компилации
16. Предизвиците на ревизорската професија во услови на пандемија со Ковид 19, пост-Ковид
периодот и климатски промени
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17. Образовни стандарди на ИФАЦ
Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и
PowerPoint.
Вкупен расположлив фонд на време
7 ЕКТС х 25 часови = 175 часови
Распределба на расположливо време
40+15+120 = 175 часови
Форми на наставните активности
15.1.
Предавања-теоретска настава
40 часови
15.2.
Вежби (лабораториски,
15 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
30 часови
16.2.
Самостојни задачи
40 часови
16.3.
Домашно учење
50 часови
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
Критериуми за
помалку од 60 бода
5 (пет) (F)
оценување
од 61 до 68 бода
6 (шест) (Е)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Реализирани активности од точка 15 и 16
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Интерна евалуација и анкета
наставата
ЛИТЕРАТУРА
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Зорица Божиновска Ревизија
Економски
2011
Лазаревска
факултет,
Скопје
2.
ACCA PAPER F8,
ACCA
BPP Learning
2017
Audit and Assurance
Media Ltd, BPP
House, Aldine
Place, London,
3.
Messier F. William,
Auditing &
IRWIN, Mc
2018
Glover M. Steven,
Assurance
Graw Hill
Prawitt F. Douglas
Services: A
Systematic
Approach
22.2.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Timothy Louwers,
Auditing and
IRWIN, Mc
2018
Allen Blay, David
Assurance
Graw Hill
Sinason, Jerry
Services
Strawser, Jay
Thibodeau
2.
Меѓународна
Meѓународни
Институт на
2019
федерација на
стандарди за
овластени
сметководители ревизија на
ревизори на
IFAC
Република
Македонија
3.
Alvin A. Arens,
Auditing and
Prentice Hall,
2014
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Randal J. Elder,
Mark S. Beasley

Assurance
Services

USA
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