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10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Со завршување на овој курс се очекува студентите да ги познаваат клучните елементи на 

софтверско моделирање на деловни процеси на интегриран и логички начин во бизнис системи. 

Студентите треба да демонстрираат практично разбирање на бизнис систем интеграција и 

нејзината употреба во контекст на модерната деловна околина. Да ги сумираат функциите на 

Enterprise Resource Planning – ERP  системите. Да ги објаснат деловните и технички предуслови 

кои резултирале со потреба од ERP системи.  Да ги евалуираат комерцијалните ERP системи за да 

одредат дали ги задоволуваат деловните потреби. Да ги споредат логичките, технолошки и 

организациски архитектури на ваквите системи. Студентите треба да покажат познавање на 

структурата, модулите и функционалностите на ERP системите. 

11. Содржина на предметната програма: 

Модули на ERP системи, функции на ERP системи. Концепти во позадина на модулите и 

функциите. Планирање и имплементација на ERP систем од кориснички, но и авторски поглед. 

Технологии кои се употребуваат. Комерцијално достапни ERP системи. Системи со отворен код. 

Системот SAP, системот OpenERP.  Модули за производство, матерјално работење, продажба и 

маркетинг, човечки ресурси, финансии, сметководство, набавки. 

12. Методи на учење:  

Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби 

(користење на опрема и софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети 

гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа, 

учење во електронско опкружување (форуми, консултации). 



13. Вкупен расположив фонд на време 6 ECTS x 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 60 + 0 + 120 = 180 часа 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

0 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 40 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 65 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 25 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 59 бода 5 (пет) (F) 

од 60 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) (В) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
реализирани активности 15.1  и 15.2 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

механизам на интерна евалуација и анкети 
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Education Inc 
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22.2. Дополнителна литература 
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