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Економски факултет - Скопје
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Бр.___________

Дата._________2014 година

Врз основа на член 63 и член 99 став 4 од од Законот за високото образование
(Сл.весник на Р.Македонија бр.35/08…116/14), и член 39 од Правилникот за
внатрешните односи и работењето на Економскиот факултет - Скопје во состав на
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Наставно – научниот совет на
седницата одржана на ден 27.8.2014 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
Согласно член 99 став 4 од Законот за високото образование, на студиските
програми на прв циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје,
Економски факултет – Скопје, СЕ ВОВЕДУВААТ „прозорци за мобилност“ односно
наставни предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик.
Согласно член 99 став 4 од Законот за високото образование (Сл.весник на
Р.Македонија
бр.35/08…116/14):
,,Сите
студиски
програми
на
сите
високообразовни установи, рамномерно распределени по задолжителните и
изборните наставни предмети содржат и „прозорци за мобилност“, односно
наставни предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик и
нивниот минимален број изнесува не помалку од 10% од студиската програма
или најмалку 20 ЕКТС“.
Наставните предмети на прв циклус студии чии активности може да се
изведуваат и на англиски јазик, распределни по припадност на катедри се следни:
КАТЕДРА ПО Е-БИЗНИС
- Системска анализа
- Интернет маркетинг
- Е-бизнис иновации
-Е-бизнис дистрибутивни канали
- Е-бизнис логистика
- Е-менаџмент на односите со потрошувачите
КАТЕДРА ПО ЕКОНОМИЈА
- Основи на економијата
- Макроекономија
- Економски развој
- Микроекономија
- Економетрија
КАТЕДРА ПО МАРКЕТИНГ
- Основи на маркетинг
- Економика на внатрешна трговија
- Однесување на потрошувачите
- Маркетинг менаџмент
- Управување со производот
- Промоција
- Маркетинг на услужни дејности
- Макретинг политика на цени
- Меѓународен маркетинг
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- Маркетинг истражување
- Стратегиски маркетинг
- Односи со јавноста
- Директен маркетинг
- Маркетинг на трговски претпријатија
- Методи на продажба
КАТЕДРА ПО МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА
- Осигурување
- Статистика за бизнис и економија
- Економетрија
- Квантитативни методи во финансии
КАТЕДРА ПО МЕНАЏМЕНТ
- Менаџмент на промени
- Деловно планирање
- Проектен менаџмент
КАТЕДРА ПО НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА
- Европски економски интеграции
- Мултилатерален трговски систем
- Мултилатерална трговска регулатива
КАТЕДРА ПО СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
- Корпоративно финансиско известување
- Управувачко сметководство
- Ревизија
- Сметководствени контролни системи
КАТЕДРА ПО ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ
- Финансиски пазари и институции
- Монетарна економија
- Банкарство
Оваа одлука може да се менува, со одлука на Наставно – научниот совет по
претходно добиени предлози од страна на катедрите, или соглано законските одредби.
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзното донесување, а ќе започне да се
применува од учебната 2014/2015 година.
Се задолжува раководителот на студентски прашања да ја објави, листата на
предмети по катедри чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик на веб
– страната на Факултетот.
Оваа одлука да се достави до: Продекан за настава, Раководители на катедри,
Одделение за студентски прашања, архива, досие на седницата.
Изработил: Д.К

ДЕКАН
_____________________
Проф. д-р Љубомир Дракулевски
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Бр.___________

Дата._________2014 година

Врз основа на член 63 и член 99 став 4 од од Законот за високото образование
(Сл.весник на Р.Македонија бр.35/08…116/14), член 39 од Правилникот за
внатрешните односи и работењето на Економскиот факултет - Скопје во состав на
Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, предлогот на Советот на втор циклус
студии утврден со Записник бр.0207-2197/2 од 25.8.2014 година, Наставно – научниот
совет на седницата одржана на ден 27.8.2014 година, ја донесе следната
ОДЛУКА
Согласно член 99 став 4 од Законот за високото образование, на студиските
програми на втор циклус студии на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје,
Економски факултет – Скопје, СЕ ВОВЕДУВААТ „прозорци за мобилност“ односно
наставни предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик.
Согласно член 99 став 4 од Законот за високото образование (Сл.весник на
Р.Македонија
бр.35/08…116/14):
,,Сите
студиски
програми
на
сите
високообразовни установи, рамномерно распределени по задолжителните и
изборните наставни предмети содржат и „прозорци за мобилност“, односно
наставни предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик и
нивниот минимален број изнесува не помалку од 10% од студиската програма
или најмалку 20 ЕКТС“.
Наставните предмети на втор циклус студии чии активности може да се
изведуваат и на англиски јазик, распределни по припадност на студиски програми се:
Е-БИЗНИС МЕНАЏМЕНТ:
Едногодишни студии:
1. Интернет маркетинг апликации и алатки
Двегодишни студии:
1. Интернет маркетинг апликации и алатки
2. Е-бизнис иновации
3. Проектен менаџмент
ЕВРОПСКИ СТУДИИ:
1. Европски економски интеграции
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И МЕЃУНАРОДНИ ФИНАНСИИ
1. Економски развој – теории и емпириски факти
2. Меѓународните пазари на капитал и економскиот развој
МАРКЕТИНГ:
1. Принципи на маркетинг
2. Однесување на потрошувачите
3. Промоција
4. Политика на производ
5. Дистрибуција со методи на продажба
6. Маркетинг – менаџмент
7. Маркетинг – истражување
8. Меѓународен маркетинг
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9. Маркетинг на услужни дејности
МБА МЕНАЏМЕНТ:
1. Менаџмент на промени
МЕНАЏМЕНТ ВО ОСИГУРУВАЊЕТО
1. Осигурување
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА, ФИНАНСИИ И БАНКАРСТВО
Едногодишни студии:
1. Современи монетарни концепции
2. Меѓународни финансии
Двегодишни студии:
1. Финансиски пазари и институции
2. Монетарна економија
СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Едногодишни студии:
1. Ревизија
Двегодишни студии:
1. Ревизија
2. Стратегиско сметководство на менаџментот
СТАТИСТИЧКИ МЕТОДИ ЗА БИЗНИС И ЕКОНОМИЈА
1. Теоретска економетрија
СТРАТЕГИСКИ МЕНАЏМЕНТ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ
1. Стратегиски менаџмент на човечки ресурси
2. Меѓународен менаџмент на човечки ресурси
3. Деловна етика
УПРАВУВАЊЕ ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР
1. Јавно-приватно партнерство
Оваа одлука може да се менува, со одлука на Наставно – научниот совет по
претходно добиени предлози од страна на Советот за втор циклус студии или согласно
законските одредби.
Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзното донесување, а ќе започне да се
применува од учебната 2014/2015 година.
Се задолжува раководителот на студентски прашања да ја објави, листата на
предмети по студиски програми чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик
на веб – страната на Факултетот.
Оваа одлука да се достави до: Продекан за настава, Раководител на втор циклус
студии, Раководители на студиски програми, Одделение за студентски прашања, архива,
досие на седницата.
ДЕКАН
Изработил: Д.К
_____________________
Проф. д-р Љубомир Дракулевски

