
1. Наслов на наставниот предмет Бизнис и менаџмент  

2. Код CSES205 

3. Студиска програма Примена на е-технологии 

4. 
Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
ФИНКИ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв цилкус 

6. 
Академска година / семестар 

1/летен 

7. Број на ЕКТС кредити  

6 

8. Наставник Д-р Смилка Јанеска-Саркањац, д-р Љупчо Антовски 

9. Предуслови за запишување на предметот нема 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Вовед во менаџмент 

Развој на менаџерски способности: техничка, концепциска, комуникациска, аналитичка 

Усвојување на рамки, поими, модели и техники од областа на менаџментот 

Презентирање и анализа на примери, студии на случај и најдобри менаџмент практики од повеќе бизнис области 

Вовед во микроекономија и макроекономија 



Развој на економскиот начин на размислување преку сет аналитички алатки (рамки, поими, закони, модели и техники) 

Како претпријатијата, во услови на пазарна економија, да го оптимизираат производството, и да го максимизираат 

задоволството на потрошувачите и профитот 

Презентирање и анализа на примери и студии на случај на поодделни бизниси и макроекономски трендови 

11. 

Содржина на предметната програма: 

Основни поими и дефиниции на менаџмент; претпријатија и менаџмент; историја на науката за менаџментот; ограничувања 

и предизвици со кои се соочува менаџментот денес; менаџмент на промени и иновации; менаџмент на општествена 

одговорност и етика; менаџерите како носители на одлуки; основи на планирање; стратегиски менаџмент; алатки и техники 

за планирање; традиционални и современи видови дизајн на организациите; менаџмент на човечки ресурси; менаџмент на 

кариера; менаџмент на тимови; разбирање на однесувањето на поединците; менаџери и комуникации; мотивирање на 

вработените; лидерство; контролирање; менаџмент на операции; менаџмент во глобално опкружување. 

Основни поими и дефиниции на микроекономијата и макроекономијата; главните економски проблеми; скудност и 

изборите кои се прават за справување со неа; сопствен интерес и општествен интерес; граница на производствени можности; 

ефикасност и ефективност; опортунитетен трошок; основите на теоријата на производството; фактори на производство; 

ефикасно користење на ресурсите; економски раст; придобивки од тргувањето; економска координација; пазари и цени; 

пазари на факторите на производство; закон за побарувачка; закон за понуда; пазарен еквилибриум; предвидување на 

промените на цените и на количествата; бруто домашен производ; економски раст и продуктивност; економскиот циклус; 

финансии, штедење и инвестиции; пари, вработеност и инфлација; фискална политика; монетарна политика; современи 

макроекономски школи. 

12. 
Методи на учење: Предавања поддржани со презентации преку слајдови, вежби, тимска работа, студии на случај, изработка 

на проектна задача, учење во електронско опкружување (форуми, консултации) 

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



14. Распределба на расположивото време  

15. Форми на наставните активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 часови 

15.2. 
Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 
45 часови 

16. Други форми на активности 

16.1. Проектни задачи 30 часови 

16.2. Самостојни задачи 35 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (С) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (В) 



од 91 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 

21. Метод на следење на квапитетот на наставата механизам на интерна евалуација и анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Stephen P. Robbins, Mary Coulter Management, 11/e Prentice Hall 2012 

2. Michael Parkin Microeconomics, 10/e Addison-Wesley 2012 

3. Michael Parkin Macroeconomics, 10/e Addison-Wesley 2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Бобек Шуклев Менаџмент 
Економски факултет 

Скопје 
2011 

2. Таки Фити Основи на економијата 
Економски факултет 

Скопје 
2008 



     

 


