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ОПИС НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОСИГУРУВАЊЕ, ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ

а) Значење и цел на студиската програма
Вториот циклус на студиската програма Осигурување ќе се одвива преку еден модул.
Всушнот, вториот циклус ќе претставува повисоко и попродлабочено ниво на специјализација од

областа на осигурувањето преку понуда на наставни дисциплини чиишто содржини ќе нудат напредно
ниво на познавања од споменатите области, пришто ќе доминира научната димензија и пристап во
обработката на поодделните тематски подрачја, што на крајот ќе резултира со изработка на магистерски
труд.

Притоа, целта на овие студии е да се едуцираат стручни и компетентни кадри од областа на
осигурувањето, кои по завршувањето на вториот циклус на студии ќе поседуваат стручни знаења и
вештини за да менаџираат со компаниите и да одговорат на предизвиците на менаџерските позиции во
осигурителните и други финансиски институции, применувајќи го стратегискиот приод при
спроведувањето на менаџмент процесите.

б) Знаења и вештини што се стекнуваат по завршувањето на вториот циклус на студиската програма
Имено, со завршувањето на студиите тие ќе ги стекнат следниве знаења, вештини и компетенции:

 за работа на клучни бизнис функции,
 најнови менаџмент техники и технологии,
 професионални менаџери од современ профил,
 проактивни конкурентски стратегии,
 соочување со предизвиците и новите шанси од глобалниот пазар
 стекнување знаења за изведување анализи во областа на финансиите и осигурувањето.

в) Компетенции
Имено, со завршувањето на студиите тие ќе ги стекнат следниве знаења, вештини и компетенции:

 темелно теоретско разбирање на дисциплините од областа на бизнисот и менаџментот,
 способност за аналитички пристап во решавањето на проблемите,
 стекнување вештини за брзо прилагодување кон промените во опкружувањето

(флексибилност),
 развивање креативност и иновативност и стекнување вештини за унапредување на

работењето на компаниите.

г) Диплома и додаток на диплома
 Студентот што ќе ги заврши студиите од вториот циклус академски универзитетски двогодишни

студии на студиската програма по осигурување се стекнува со научен назив – магистер по
осигурување. Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, научниот назив по
завршувањето на вториот циклус на академски универзитетски студии е master.

д) Услови за упис
На вториот циклус студии на студиската програма можат да се запишат кандидати под услови и

на начин определени со Законот за високо образование (Службен весник на Република Македонија, бр.
35, чл.108) и општите акти на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола.
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СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Вториот циклус академски универзитетски студии на студиската програма по осигурување, ќе се
реализира во четири семестари. Во рамките на тоа се предвидени 7 задолжителни предмета коишто носат
вкупно 70 кредити и 5 изборни предмети од понудени 15 коишто носат вкупно 50 кредити.. Притоа, од 5
изборни предмети 1 предмет (20%) е предмет од научното подрачја од компатибилност 2, 4 или (80%) се
од научните полиња од компатибилност 1. којшто студентите можат да го избираат од Единиците на
Универзитетот. Исто така, предвидена е изработката на два семинарски труда што е услов за полагање
два од предметите предвидени со оваа студиска програма

Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од аспект за
застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со Законот за високото
образование и Измените на Законот, како и Правилникот за компатибилност на УКЛО. Студентот,
откако ќе ги положи сите предвидени испити, го финализира вториот циклус преку изработка и одбрана
на задолжителен научноистражувачки (магистерски) труд за којшто добива 30 кредити. Вкупниот број
ЕКТС кредити на вториот циклус академски универзитетски студии по осигурување изнесување 120
ЕКТС кредити.

Број на задолжителни предмети 7
Процент на задолжителни предмети 58.33%
Број на кредити на задолжителните предмети 80
Вкупен број на понудени изборни предмети 15
Број на изборни предмети 5
Процент на изборни предмети 41.67%
Број на кредити на изборните предмети 40
Магистерски труд (кредити) 20
Вкупно предмети 12
Вкупно кредити 120
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СТУДИСКА ПРОГРАМА

ПРВА ГОДИНА седми семестар
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Р.бр. Шифра Назив на предметот часови Кредити
1. СПО 701 Методологија на научно истражувачка работа 4+3 10
2. СПО 702 Ризик и осигурување (напредно ниво) 4+3 10
3. СПО 703 Квантитативни методи во осигурувањето 4+3 10

ПРВА ГОДИНА осми семестар
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Р.бр. Шифра Назив на предметот часови Кредити
1. СПО 801 Институции и пазари на осигурување 4+3 10
2. СПО 802 Управување со ризици во осигурителни

компании 4+3 10
3. СПО 803 Студии на случај од осигурување и

управување со ризик 4+3 10

ПРВА ГОДИНА деветти семестар
Изборни предмети, компатибилност 1, студентот избира три предмети

Р.бр. Шифра Назив на предметот часови Кредити
1. СПО 901 Современи финансиски системи 4+3 10
2. СПО 902 Организација и управување со неживотни

осигурителни компании 4+3 10
3. СПО 903 Банкарство 4+3 10
4. СПО 904 Реосигурување (напредно ниво) 4+3 10
5. СПО 905 Организација и управување со животни и

здравствени осигурителни компании
4+3 10

6. СПО 906 Финансиско - инвестиционен менаџмент 4+3 10
7. СПО 907 Стратегиски менаџмент 4+3 10
8. СПО 908 Маркетинг-менаџмент 4+3 10
9. СПО 909 Компаративен јавен менаџмент 4+3 10

10. СПО 910 Кој било наставен предмет застапен на ФТУ и
единиците на универзитетот во парен семестар
од научните полиња на постдипломски студии
5.14; 5.06; 5.03; 5.08; 5.13; 5.02; 5.09; 5.11, 1.09

ВТОРА ГОДИНА деветти семестар
Изборни предмети, компатибилност 2, студентот избира еден предмет

Р.бр. Назив на предметот часови Кредити
1. СПО 911 Управувачко сметководство 4+3 10
2. СПО 912 Финансиско известување и менаџмент

контрола
4+3 10

3. СПО 913 Е-бизнис во осигурување 4+3 10
4. СПО 914 Управување со продажба на услуги 4+3 10
5. СПО 915 Портфолио менаџмент 4+3 10
6. СПО 916 Вештини и стратегии на преговарање 4+3 10
7. СПО 917 Кој било наставен предмет застапен на ФТУ и

единиците на универзитетот во непарен
семестар од научните полиња на
постдипломски студии
1.09; 1.10; 2.01; 2.12; 2.13; 2.20; 2.21; 2.25;
4.13; 4.14; 6.02; 6.06; 6.10

ВТОРА ГОДИНА десетти семестар
Р.бр. Назив на предметот Кредити

1. 1001 Магистерски труд 20
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Наслов на наставниот предмет Методологија на научно истражувачка работа
Код СПО 701
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 1/VII (седми) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Проф. Д-р Пере Аслимоски

Предуслови за запишување на
предметот

Предзнаења од: Основи на методологија; Основи на
статистика; Психометриски знаења

Цел на предметната програма (компетенции):
Студентите од втор циклус на студии да стекнат знаења за методолошкиот пристап во
научното истражување и се оспособат за самостојно применување на комплексните и
меѓусебно различни методи кои во современата наука постојат, со што ќе можат со научна
писменост да најдат решенија за одредени појави и величини и нивната взаемна условеност и
поврзаност.
Содржина на предметната програма:
Детерминантите, предметот и задачите на методологијата, елаборација на комплексните и
меѓусебно различни методи, техники и инструменти. Систематизирано разработување на
фазите на процесот на истражување, поаѓајќи од изборот и дефинирањето на проблемот на
истражување, а завршувајќи со пишување извештај за научен проект и примена на добиените
резултати. Основните карактеристики на научното спознавање, основните форми на научни
истражувања, посебните научни методи, научен проект и процесот на негово подготвување и
реализирање, фази на процесот на истражување, методи, техники, инструменти, метриски
карактеристики, креирање и обликување на научно стручни дела втемелени на базичните
методолошки принципи, примена на статистиката при обработка на податоците и
донесувањето на статистички заклучоци, одредување на сигнификантноста на разликите
помеѓу испитуваните варијабли.
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања - теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа

45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година

1. Д-р Лилјана Баткоска Методологија на
научното истражување ФТУ - Охрид 2005
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Наслов на наставниот предмет Ризик и осигурување (напредно ниво)
Код СПО 702
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 1/VII (седми) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Братислав Милошевиќ
Доц. Д-р Ивица Смиљковски

Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од финансии и осигурувањето
Цел на предметната програма (компетенции):
Целта на изучување на оваа наставна дисциплина е студентот да се стекне со научно-теоретски
и апликативни знаења од областа на бизнисот на осигурување. На втор циклус студентот треба
да ги совлада теоретските и апликативните сознанија во осигурувањето на повисоко ниво,
односно посебен акцент да се посвети на новите ризици кои се можни во современи пазарни
услови на работење и живеење.
Содржина на предметната програма:
Поим и теории на осигурувањето; Поим и дефинирање на ризикот; Класификација на ризикот;
Субјекти во бизнисот на осигурување на ризиците; Комерцијални неживотни осигурувања;
Комерцијално осигурување од одговорност; Комерцијално имотно осигурување; Осигурување
од автомобилска одговорност во меѓународниот сообраќај; Поимник (Glossary).
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположивото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа 45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,
домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)
од 91 до 10 бода 10 (десет) (А)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година

2. Проф. Д-р Братислав Милошевиќ,
Доц. Д-р Ивица Смиљковски

Авторизирани
предавања ФТУ - Охрид 2010

3. Проф. Д-р Борис Маровиќ,
Проф. Д-р Веселин Авдаловиќ

Осигурање и теорија
ризика

Факултет за
банкарство,
осигурање и
финансије,

Белград

2006

4. Проф. Д-р Маријана Ќурак,
Проф. Д-р Драго Јаковчевиќ Осигурање и ризици РРиФ - Плус,

Загреб 2007

5. Emmett Voughan, Основе осигурања и „Мате“ - Загреб 2000
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Therese Voughan управљање ризицима
(превод од англиски)
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Наслов на наставниот предмет Квантитативни методи во осигурувањето
Код СПО 703
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 1/VII (седми) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Цветко Андреески
Проф. Д-р Стојан Велкоски

Предуслови за запишување на
предметот Завршен прв циклус на студии

Цел на предметната програма (компетенции):
Основна цел на овој предмет е студентите да стекнат со знаења за напредни техники на
определување на премии, доверба, пресметка на идни обврски, распределба на структурата на
премијата. За извршување со успех на својата работа, идните постдипломци и истражувачи
мора статистички да се образуваат на ниво кое бара употреба на квантитативни методи.
Содржина на предметната програма:
Штедна и ризико премија; Теорија на доверба; Анализа на развојни триаголници; Модел на
искуствено утврдување на премии; Квантитативни методи за истражување на варирањето во
временската серија; Квантитативни методи за утврдување на взаемните врски и влијанија
помеѓу појавите; Квантитативни методи за истражување на статистичкиот извадок;
Квантитативни методи за тестирање на хипотези.
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања - теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа 45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,
домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)
од 91 до 10 бода 10 (десет) (А)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година

6. Група автори Актуарска математика и
осигурување Загреб 2000

7. Александар Николовски
Драги Јанев

Осигурување со
елементи на актуарска

анализа
Скопје 2001

8. Ficher R.A. Statistical metods
Hafner

Publishing Co,
New York

1996
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9.

Philip Booth, Robert
Chadburn, Steven
Haberman, Dewi James, Zaki
Khorasanee, Robert H.
Plumb, Ben Rickayzen

Modern Actuarial Theory
and Practice Charman and

Hall/CRC 2004
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Наслов на наставниот предмет Институции и пазари на осигурувањето
Код СПО 801
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 1/VIII (осми) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Миладин Крстаноски
Проф. Д-р Јован Стојаноски

Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од: Основи на право; Осигурително право;
Основи на маркетинг; Маркетинг менаџмент

Цел на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е студентите да се стекнат со потребните теоретски и апликативни
знаења од областа на финансиските институции и пазари, а посебно со регулативата и
функционирањето на осигурителниот пазар.
Содржина на предметната програма:
Основни поими на финансиските пазари и институции; Преглед на финансиските системи;
Осигурителни друштва и пензиски фондови; Управување со ресурсите во осигурителните
друштва; Заштита од ризици; Нaционално биро за осигурување.
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа

45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година
10. Dejan D. Eriċ Finansijska tržišta i instumenti Beograd 2003

11. Dejan B. Šoškiċ
Boško R. Živkoviċ Finansijska tržišta i instumenti Beograd 2006

12. Закон за супервизија на
осигурувањето

13.
Закон за задолжително

осигурување во
сообраќајот
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Наслов на наставниот предмет Управување со ризици во осигурителни компании
Код СПО 802
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 1/VIII (осми) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Деса Косаркоска
Проф. Д-р Лидија Симонческа

Предуслови за запишување на
предметот

Предзнаења од: Основи на менаџмент, Сметководство,
Ризик и осигурување, Контролинг

Цел на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со проблематиката на управувањето со ризиците во компаниите за
осигурување и методите за управување со истите во современиот менаџмент.
Содржина на предметната програма:
Ризик како предмет на работа во компании за осигурување; Управување со ризик во
осигурителни компании; Кадровска структура во компании за осигурување и можни стратегии
за управување со ризици; Анализа на финансиските извештаи во функција на управување со
финансиските ризици во компании за осигурување; Управувуавање со ризици во конретна
компанија за осигурување.
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа

45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година

14. Д-р Деса Косаркоска
Д-р Лидија Симонческа

Управување со ризици во
компании за осигурување

(авторизирани
предавања)

ФТУ - Охрид 2010
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Наслов на наставниот предмет Студија на случај од осигурување и управување со
ризик

Код СПО 803
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 1/VIII (осми) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Доц. Д-р Климе Попоски
Проф. Д-р Гордана Речкоска

Предуслови за запишување на
предметот

Предзнаења од: Управување со ризици; Финансиски
менаџмент; Финансиски пазари и хартии од вредност

Цел на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на
знаења :

 да го оцени и контролира нивото на ризик на вистинската економска нето вредност на
компанијата. Ризиците се состојат од веројатни претпоставени предвидувања на
каматни стапки, задоволително ниво на капитал и адекватност на резервите;

 да креира објективна инвестициона портфолио стратегија, конзистентна на поставените
цели на компанијата која овозможува менаџментот да го лимитира влијанието на
екстерните пазарни сили врз основната вредност;

 да го објаснат концептот на “гранична ефикасност при управувањето со средствата и
обврските”, како пример на модел на ДФА и како дел од интегрираниот пристап на
управување со ризиците;

 да изврши квантифицирање и графичко прикажување на влијанието на алтернативните
инвестициони стратегии врз финансиските ризици и остварените приноси. Преку овој
процес ќе се даде одговор на голем број прашања кои се однесуваат на изборот на
адекватна инвестициона политика на осигурителните компании како што се: учеството
на акции во инвестиционото портфолио; таргетот на траењето на портфолиото со
фиксни приноси; учеството на поодделните инструменти во делот на портфолиото кое
го сочинуваат инструментите кои генерираат фиксни приноси.

Содржина на предметната програма:
 Амбиент за инвестирање
 Пазари и инструменти
 Како се тргува со хартиите од вредност
 Заеднички фондови и други инвестициски претпријатија
 Историја на каматните стапки и на премиите за ризик
 Ризик и аверзија кон ризик
 Алокација на капиталот меѓу ризична и неризична актива
 Оптимални ризични портфолија
 Интегрирано управување со ризици
 Управување со средства и обврски
 Модел на гранична ефикасност

Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа

45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (оценка) До 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година

15. Bodie, Kane and
Marcus Investments The McGraw-

Hill/Irwin 2003

16. Babbel, D. F.
Santomero, A.M.

Risk Management by Insurers: An
Analysis of the Process

The Wharton
School,

University of
Pennsylvania,
Philadelphia

1996

17. Babbel, D.F.
Stricker, R.

Asset/Liability Management for
Insurers

New York:
Goldman Sachs 1997

18.

Управување со средствата и
обврските на осигурителните

компании (дополнителен
материјал)

19.

Моделот на интергрирано
управување со ризици и
користење на граничната
ефикаснот во креирање на

инвестиционо портфолио (допол.
материјал)
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Наслов на наставниот предмет Современи финансиски системи
Код СПО 901
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Доц. Д-р Климе Попоски
Проф. Д-р Ристо Гогоски

Предуслови за запишување на предметот Завршен прв циклус на студии
Цел на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења:

 Да ги разбираат суштината и практичното значење на основните принципи на финансиите:
максимизацијата на богатството, временската вредност на парите, конфликтот помеѓу
ризикот и приносот, диверзификацијата како начин за намалување на ризикот, итн.

 Да ги познаваат карактеристиките и видовите на различни финансиски инструменти
(обврзници, акции, штедни влогови, заеми, финансиски деривати, итн.). Истовремено, да ги
разбираат принципите на вреднување на финансиските инструменти, односно основните
фактори од кои зависи одлуката на инвеститорот во кој од поголемиот број финансиски
инструменти ќе ги вложи своите пари.

 Да ги познаваат видовите и карактеристиките на финансиските пазари, нивните сличности и
разлики, како и видовите финансиски инструменти со кои се тргува на одделните пазари.

 Да ги познаваат видовите и карактеристиките на различните финансиски институции, како и
причините поради кои некои од нив (на пример банките) се пораспространети од другите.

 Да ги познаваат основните прашања со кои во практиката се соочуваат финансиските
менаџери и да се здобијат со способност да решаваат некои од основните проблеми со кои тие
се судруваат за време на нивното работење на финансиските пазари.

Содржина на предметната програма:
 Вовед во финансискиот систем
 Финансиски пазари
 Финансиски инструменти
 Финансиски институции
 Финансиски иновации
 Финансиска регулација
 Мерење на каматните стапки
 Детерминанти на каматните стапки
 Пазар на пари
 Пазар на акции
 Пазар на обврзници
 Пазар на деривативни финансиски инструменти
 Институционална структура на финансиските пазари
 Комерцијални банки
 Други депозитни институции
 Небанкарски финансиски институции
 Раководење со финансиски институции

Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања - теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа 45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,
домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
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Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. Бр. Автор Наслов Издавач Година

20. Петковски Михаил Финансиски пазари и
институции

Економски
факултет -

Скопје
2009

21. Frederic Mishkin Financial Markets and
Institutions

Addison-Wesley,
New York 2004
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Наслов на наставниот предмет Организација и управување со неживотни
осигурителни компании

Код СПО 902
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 2/IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Лидија Симонческа
Доц. Д-р Ивица Смиљковски

Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од областа на менаџмент и неживотно
осигурување

Цел на предметната програма (компетенции):
Студентите на втор циклус на студии преку овој предмет треба да ги прошират знаењата за начинот
на организирање на осигурителните компании од областа на неживотно осигурување, како и
методите за управување со нивните активности.
Содржина на предметната програма:
Прв дел: Организација на НОК: Природата на неживотното осигурување (Неживотното осигурување
како дел од осигурителната дејност, Видови и принципи на неживотно осигурување); Организација
на работа во НОК (Форми на организации на неживотното осигурување, Организација, организирање
и организациона структура, Елементи на организациона структура, Видови на организациона
структура), Фактори кои влијаат врз организационата структура;
Втор дел: Управување со НОК: Класификација и задачи на менаџерите (Нивоа на менаџмент, Типови
на менаџери); Предизвици на менаџментот на НОК (Глобализација и меѓународна конкуренција,
Интегративни процеси, Државна регулатива (супервизија); Влијание на окружувањето и неговите
сегменти врз процесот на управување (Групи на влијанија на општото, посебното и интерното
окружување, Управување со окружувањето; Менаџерот како одлучувач (Природата на донесување
одлуки, Модели на одлучување, Групно одлучување, Процес на донесување на одлуки); Менаџерот
како лидер (Нивоа и модели на лидерство, Карактеристики на успешен лидер, Начини на мотивирање
на вработените, Природата и значењето на комуникциите, Групи, тимови и организациска култура,
Организациски конфликти и начини за нивно разрешување); Менаџерот како планер и стратег
(Важноста на планирањето, Односите меѓу визијата, мисијата, целите, вредностите и стратегиите на
компаниите, Видови стратегии, Стратегии на управување со ризиците, Distinctive capabilities - основа
за формулирање на ефективна стратегија); Етика и општествена одговорност (Суштината на
деловната етика, Фактори на етичко однесување, Менаџерска етика - видови и нивни карактеристики,
Универзализам и релативизам на етиката во деловното однесување, Креирање на етичка структура во
организацијата, Oпштествена одговорност и општествена реагибилност, Унапредување на етиката и
општествената одговорност); Контролни системи (Карактеристики на ефективен контролен систем,
Видови контролни системи).
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа 45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,
домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на завршен Редовност на часовите и пристапен труд
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испит
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. Бр. Автор Наслов Издавач Година

22. Проф. Д-р Лидија Симонческа

Организација и
управување со неживотни
осигурителни компании

(во печат)

ФТУ - Охрид
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Наслов на наставниот предмет Банкарство
Код СПО 903
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Ристо Гогоски
Проф. Д-р Горан Петрески

Предуслови за запишување на предметот Завршен прв циклус на студии
Цел на предметната програма (компетенции):
Основна цел е да се спознае суштината на банкарството (банките) како специфични финансиски
институции, односно нивното доминантно значење во финансискиот систем. Важна цел е да се
спознае суштината на различноста на централните банки од деловните банки, односно општествената
монетарна функција на централната банка и профитната ориентираност на финансиските пазари на
деловната банка. Како логично продолжение на двостепениот банкарски систем следи и изучувањето
на менаџментот на ризикот во деловните банки, од една страна, и регулативата на банките од
монетарните и јавните власти, од друга страна. Потребно е да се направи напор да се истражува
емпириски банкарството во развиените економии и банкарството во растечките економии (emerging
economics). Важна цел е истражувањето и на банкарскиот неуспех.
Содржина на предметната програма:
Поим за банките и нивните активности (вовед, значење на банките, организациона структура,
структура на банките, централни банки и сл.); диверзификација на банкарските активности
(експанзија на банкарските и не банкарските финансиски услуги, структурата на каматен и некаматен
доход на банките, меѓународно банкарство и сл.); менаџирање на ризикот во банкарството (пристапи
во менаџментот на ризикот во банкарството, финансиски деривати и ризик, пазарен и кредитен ризик
и сл.); регулација на банките (предмет на регулација, меѓународна регулација, Базел - 2 пристапот и
сл.); структура на банките во развиените економии (САД, ЕУ, Јапонија); банкарството во растечките
економии (реформи на финансиските системи во земјите во развој и земјите во транзиција, исламско
банкарство, политички ризик и сл.); банкарски неуспех (дефинирање на банкарски неуспех,
детерминанти на банкарскиот неуспех - квалитативни и квантитативни модели); банките и
финансиските кризи (дефинирање, некои попознати финансиски кризи, банкарска криза, централната
банка и улогата на кредитор во крајна нужда, јавно финансирање на ликвидноста на банките - bail
out); теоретско - конкурентни прашања во банкарството (микроекономија на банките - конкуренција,
аутпут, консолидација, монополи и сл.).
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа 45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,
домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
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Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. Бр. Автор Наслов Издавач Година
23. Проф. Д-р Ристо Гогоски Банкарство (во подготовка) ФТУ - Охрид

24. Проф. Д-р Љубе Трпески Банкарство
Економски
факултет -

Скопје
2009

25. Проф. Д-р Горан Петрески Банкарски менаџмент
Економски
факултет -

Скопје
2008

26. Shelagh Heffernan Modern Banking John Wiley &
Sons 2005

27. Проф. Д-р Ристо Гогоски Основи на економија ФТУ - Охрид 2006
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Наслов на наставниот предмет Реосигурување (напредно ниво)
Код СПО 904
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Братислав Милошевиќ
Проф. Д-р Цветко Андреески

Предуслови за запишување на
Предметот Предзнаења од финансии и нумеричка анализа

Цел на предметната програма (компетенции):
Целта на изучување на оваа наставна дисциплина е студентот да се стекне со научно-теоретски
и апликативни знаења од областа на реосигурувањето. На втор циклус студентот треба да ги
совлада теоретските и апликативните сознанија од реосигурувањето на повисоко ниво,
односно алтернативните можности за трансфер на ризикот.
Содржина на предметната програма:
Поим, развој и видови на реосигурување; Пазар на реосигурување; Алтернативни облици на
трансфер на ризик во осигурување; Реосигурување на ограничен ризик; Ликвидација на
штетите во бизнисот на реосигурувањето; Модели за пресметка на реосигурување.
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположивото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа 45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,
домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. Бр. Автор Наслов Издавач Година
28. Проф. Д-р Братислав Милошевиќ Реосигурување ФТУ - Охрид 2009

29. Erik Banks

Alternative Risk Transfer:
Integrated Risk

Management through
Insurance, Reinsurance, and

the Capital Markets

John Wiley &
Sons Ltd,

Chichester,
West Sussex

2004

30. Bock, Kenneth J.
Seitz, Manfred W.

Reinsurance Versus Other
Risk-Transfer Instruments

– The Reinsurer's
Perspective, in: Lane,

Morton (ed.): Alternative

Risk Waters
Group Ltd,

London
2002
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Risk Strategies

31. Група автори Aktuarska matematika 2

The Faculty and
Institute of
Actuaries,

Zagreb

2000
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Наслов на наставниот предмет Организација и управување со животни и
здравствени осигурителни компании

Код СПО 905
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Братислав Милошевиќ
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ

Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од областа на менаџмент
Цел на предметната програма (компетенции):
Целта на изучување на оваа наставна дисциплина е да се совладаат вештините на управување во
деловните субјекти од областа на осигурувањето. Имајќи го предвид фактот дека станува збор за
услужна дејност којашто е многу значајна во современото живеење, успехот на овие деловни
субјекти се темели на способноста за менаџирање со квалитетот на услугите во оваа област.
Содржина на предметната програма:
Карактеристики и примена на науката за организација; Управување со квалитетот на услугите;
Организациона структура на компаниите за осигурување; Субјекти и документи во осигурувањето;
Економски принципи во бизнисот на осигурување; Стратегиско управување со компаниите за
животно и здравствено осигурување; Супервизија на деловното работење на компаниите за животно
и здравствено осигурување.
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа 45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,
домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. Бр. Автор Наслов Издавач Година

32. Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ

Скрипта (Авторизирани
предавања) ФТУ - Охрид 2010

33. Смилевски Ц.
Предизвикот и

мајсторството на
организациските промени

ДЕТРА -
Центар, Скопје 2000

34. Костиќ Ж. Основе организације
предузеќа

Савремена
администрација,

Белград
1992
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35. Мркшиќ Д.
Жарковиќ Н.

Управљање
организацијама за

осигурање и реосигурање

Универзитет
Сигидунум,

Белград
2008

36. Закон за супервизија на
осигурување 2010
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Наслов на наставниот предмет Финансиско – инвестиционен менаџмент
Код СПО 906
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 2/IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Доц. Д-р Климе Попоски
Проф. Д-р Снежана Дичевска

Предуслови за запишување на предметот Предзнаења од: Финансиски менаџмент; Финансиски
институции и пазари

Цел на предметната програма (компетенции):
По завршување на наставата, студентите треба да бидат способни:

 да ја осознаат улогата и местото на финансискиот менаџер во друштвата за осигурување, како
и неговата одговорност во однос на друштвото, акционерите и заедницата;

 да ја анализираат финансиската состојба на друштвата за осигурување и да ги интерпретираат
основните финансиски показатели;

 да се оспособат да ги подготвуваат и да ги користат основните финансиски плански
документи;

 да се запознаат со алтернативните извори на финансирање на стопанските субјекти и нивните
карактеристики и да се оспособат да извршат избор на оптималната структура на капиталот;

 да го согледаат значењето на дивидендната политика и да ги анализираат нејзините влијанија
врз остварувањето на целите на финансискиот менаџмент;

 за процесот за подготовката на инвестицоните студии - прединвестициони, инвестициони и
други);

 за пристапите на факторските анализи за инвестиционите проекти;
 за процесот на изготвување на економски алаборати, како делови од инвестиционите студии;
 за основите за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти;
 за методолошкиот инстументариум за инвестиционо одлучување-универзалните инвестицони

критериум, технкики и методи за нивна пресметка;
 за теориските основи и вообичаените техники за анализа на ризикот поврзан со

инвестирањето - сензитивна анализа, сценарио анализа и други техники.
Содржина на предметната програма:

 Претпријатието, капиталот и финансискиот менаџмент
 Финансиска анализа и финансиско планирање
 Основни финансиски концепти
 Долгорочни финансиски одлуки
 Краткорочни финансиски одлуки
 Трошок на капиталот, ливериџ и дивиденда
 Инвестиционен процес
 Анализи на релевантните фактори за изводливост на инвестиционите проекти
 Финансирање на инвестиционите проекти и цената на капиталот
 Проектирање на паричните текови на проектот
 Економска ефикасност на инвестициите
 Периодот на враќање и стапката на приносот на инвестициите
 Нето-сегашната вредност и индексот на профитабилноста на проектот
 Интерна стапка на рентабилноста
 Инвестиционите критериуми во разни случаи на инвестирање
 Ризикот во оценката на ефикасноста на инвестиционите проекти

Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања - теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа 45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,
домашно учење 145 часови
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Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. Бр. Автор Наслов Издавач Година

37. Brealey and Myers Principles of Corporate
Finance

The McGraw-
Hill/Irwin

38. Ross, Westerfield and Jaffe Corporate Finance The McGraw-
Hill/Irwin

39. Corrado and Jordan
Fundamental of

Investments: Valuation and
Management

The McGraw-
Hill/Irwin
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Наслов на наставниот предмет Стратегиски менаџмент
Код СПО 907
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 2/IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Лидија Симонческа
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ

Предуслови за запишување на предметот

Предзнаења од: Основи на менаџмент, Концептот и
содржината на деловното планирање, Организација и
организациона структура, Лидерство и лидерски
стилови, Концептот и содржината на организациската
култура.

Цел на предметната програма (компетенции):
Преку наставната содржина на овој предмет студентите на вториот циклус на студии треба да ги
осознаат стратегиските аспекти на менаџментот како современ начин на менаџирање со современите
претпријатија во амбиент на променливи, турбулентни фактори на окружување.
Содржина на предметната програма:
I. Концептот на стратегискиот менаџмент (Карактерот на стратегиски менаџмент, Процесот на
стратегиски менаџмент, Анализа на екстерното окружување, Суштина и примена на SWOT
анализата, Анализа на вкупното деловно окружување (PEST анализа), Анализа на конкурентското
окружување преку Porter-овиот модел на “пет фактори“, Анализа на интерното окружување –
испитување на изворите, способностите и предностите на претпријатието, Примена на анализа на
ланецот на вредности);
II. Формулирање на стратегија (Дефинирање на визија, мисија, вредности и цели на претпријатието,
Поим, суштина и видови на стратегии, Видови на општи стратегии, Стратегии на конкурентска
предност, Функционални стратегии, Избор на стратегии);
III. Извршување на стратегиите (Организациската структура како фактор на извршување,
Стратегиско лидерство и лидерски стилови, Конфликти и управување со конфликтите во
претпријатието, Градење на организациска култура за успешно имплементирање на стратегијата)
IV. Стратегиска контрола (Оценување на стратегијата, Потреба од контрола, Процес на оценување и
контрола, Градење на ефективен систем на контрола).
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања - теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа 45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,
домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература



28

Задолжителна литература
Р. Бр. Автор Наслов Издавач Година

1. Д-р Бобек Шуклев
Д-р Љубомир Дракулевски Стратегиски менаџмент Економски

факултет, Скопје 2001

2. Д-р Бранислав Ѓорѓевиќ Стратегијски менаџмент Ниш 2009
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Наслов на наставниот предмет Маркетинг менаџмент
Код СПО 908
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 2/IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Софронија Миладиноски
Проф. Д-р Јован Стојаноски

Предуслови за запишување на предметот
Студентот треба да ги има совладано во I циклус на
студии базните елементи на маркетингот и улогата и
значењето на пазарот во целокупниот систем.

Цел на предметната програма (компетенции):
Се проучуваат основните функции на маркетингот во управувачка форма во областа на туризмот што
е различно од I циклус на студии. Студентите ќе се стекнат со знаења кои ќе му користат во праксата
за управување во повисоко ниво.
Содржина на предметната програма:
Функциите на маркетингот; Таргетирање на пазарната структура; Управување со елементите на
маркетингот; Организирање на маркетингот во компаниите врз основа на функциите на маркетингот;
Контрола на маркетинг активностите; Апликативна примена во еден туристички субјект на
структурата од маркетингот.
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања - теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа 45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,
домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. Бр. Автор Наслов Издавач Година

1. С. Миладиноски
Маркетинг и управување

со маркетингот во
туризмот

ФТУ - Охрид
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Наслов на наставниот предмет Компаративен јавен менаџмент
Код СПО 909
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра, оддел) Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 2/IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Лидија Симонческа
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ

Предуслови за запишување на предметот
Предзнаења од: Основи на менаџмент, Стратегиски
менаџмент, Меѓународен менаџмент, Деловно
планирање.

Цел на предметната програма (компетенции):
Со овој предмет студентите на втор циклус на студии треба да се запознаат со специфичностите на
менаџментот на јавните служби во однос на бизнис секторот. При тоа посебен акцент се става врз
етичноста и транспарентноста на работењето во јавниот сектор. Студентите треба да го распознаваат
менаџментот во државната управа наспроти менаџментот во јавните претпријатија.
Содржина на предметната програма:
Менаџмент во јавен сектор наспроти менаџмент во приватен сектор, Функции на јавниот сектор,
Функционална класификација на јавниот сектор, Специфичности на јавните служби, Менаџмент на
државна управа, Менаџмент на јавни претпријатија (финансиски и нефинансиски), Нов јавен
менаџмент (New Public Management), Кодекси на етика и транспарентност во јавниот сектор, Јавно –
приватно партнерство, Модели на јавно-приватно партнерство (неформална и формална соработка),
Менаџмент просец во јавниот сектор (Улогата на државата во планскиот процес, Органи на
управување во јавните служби, Организациони шеми во јавните служби, Внатрешна контрола,
Државна контрола и ревизија).
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања - теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа 45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни задачи,
домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик

Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. Бр. Автор Наслов Издавач Година

40. Borins S. New Public Management
North American
Style, University

of Toronto
2000
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41. Michael Barzelay

The New Public
Management - Improving

Research and Policy
Dialogue

ISBN:
9780520224438 2001
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Наслов на наставниот предмет Управувачко сметководство
Код СПО 911
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 2/IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Деса Косаркоска
Доц. Д-р Климе Попоски

Предуслови за запишување на
предметот

Предзнаења од: Основи на сметководство, Финансиско
сметководство, Стопанска математика, Статистика.

Цел на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите и стекнување со знаење од менаџмент сметководствената
проблематиката, поточно од подготвувањето на информации од страна на сметководството за
управување со деловните субјекти.
Содржина на предметната програма:
Управувачко сметководство - поим, значење, улога; Анализа на финансиски извештаи;
Анализа на преломна точка; Трошоци - користи анализа, Обем на производство - профит;
Буџетирање; Планирање и контрола; Маргинални трошоци - воведување на нов производ,
услуга; Анализа на тековите на готовината.
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа

45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година
42. Д-р Деса Косаркоска Сметководство ФТУ - Охрид 2008
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Наслов на наставниот предмет Финансиско известување и менаџмент контрола
Код СПО 912
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 2/IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Деса Косаркоска
Проф. Д-р Лидија Симонческа

Предуслови за запишување на
предметот Предзнаења од: Сметководство, Менаџмент.

Цел на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите и стекнување со проблематиката на финансиските извештаи и
финансиското известување и поврзаноста со контролингот, менаџмент контролата.
Содржина на предметната програма:
Поим и цели на финансиско известување; Финансиски извештаи (видови, презентирање, рамка
за подготвување и презентирање); Најзначајни карактеристики на меѓународното финансиско
известување; Финансиско известување во земјите членки на Европската Унија; Финансиско
известување во САД; Финансиско известување во Р.Македонија; Меѓународните стандарди за
финансиско известување на ОМСС (Одборот за Меѓународни Сметководствени Стандарди);
Ревизија на финансиските извештаи; Менаџмент контролата во системот на менаџмент
функции; Процесот на менаџмент контрола; Системи на менаџмент контрола; Систем на
финансиска контрола.
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа

45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година

43. Д-р Деса Косаркоска Менаџмент контрола-
Контролинг ФТУ - Охрид 2008
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Наслов на наставниот предмет Е – Бизнис во осигурување
Код СПО 913
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 2/IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Митре Аврамоски
Проф. Д-р Цветко Андреески

Предуслови за запишување на
предметот

Предзнаења од: Информатика, работа со компјутер,
интернет.

Цел на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаења од современиот начин на работа во
стопанските субјекти од областа на туризмот. Тоа се знаења од областа на електронското
работење во хотелиерството, туристичките агенции, авиокомпаниите и сл. и пред се знаења од
продажбата на производите и услугите на туристичкиот пазар со примена на информатичките
технологии.
Содржина на предметната програма:
ВОВЕД
I. ДЕЛ - ОСНОВИ НА Е-БИЗНИС

1. Дигитална економија
1.1. Информатичкото општество и дигиталната економија
1.2. Интернет

1.2.1. Историски развиток на интернет
1.2.2. Организација на интернет
1.2.3. Најважни сервиси на интернет
1.2.4. Сигурноста на интернет
1.2.5. Значење на интернет

2. Електронско работење
1. Дефинирање на електронското работење (е-business)
2. Развиток на електронското работење
3. Ширина на електронското работење
4. Модели на електронско работење

3. Електронска трговија
1. Електронска трговија - дефинирање
2. Електронска трговија и електронско работење
3. Историски развиток на електронската трговија
4. Разлика меѓу традиционалните и дигиталните канали на дистрибуција
5. Можностите на електронската трговија
6. Модели на електронска трговија
7. Модели на електронски пазари

8. Влијание и примена на информационата технологија во класичната трговија
4. Електронско банкарство

1. Електронски пари
2. Дигитален потпис
3. On-line банкарство
4. Интернет банкарство

5. Електронско работење во јавната управа
1. Видови електронска влада

6. Електронски маркетинг
1. Принципи на WEB работењето
2. On-line маркетинг
3. Ефекти од Он-лине работењето

Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време
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Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа

45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година
44. Аврамоски М. Е-business во туризмот ФТУ - Охрид 2010

45. Раденковиќ Божидар Електронско послованје -
станје и перспективе ФОН, Београд 2007

46. Martin Hitz, Marianna Sigala,
Jamie Murphs

Information and
communication tehnologies

in tourism

Springer-Verlag,
Wien 2006

47. Васковиќ Војкан Банкарство на Интернету ФОН, Београд 2006

48. Марошан Зоран Пословни информациони
системи Нови Сад 2002
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Наслов на наставниот предмет Управување со продажба на услуги
Код СПО 914
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 2/IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Јован Стојаноски
Проф. Д-р Марика Башеска-Ѓорѓиеска

Предуслови за запишување на
предметот

Предзнаења од: Основи на маркетинг; Маркетинг
менаџмент; Канали на продажба

Цел на предметната програма (компетенции):
Овој предмет на студентите им овозможува да ги совладаат спецификите на управувањето со
продажбата на осигурителните услуги, потенцирајќи го значењето на стратегискиот пристап во
менаџирањето за вкупниот успех на осигурителните компании. Фокусот е ставен кон решавање
на конкретни практични ситуации (студии на случај) во кои се најдуваат
продавачите/понудувачите на осигурителни услуги.
Содржина на предметната програма:
Пазарни трендови во осигурителната индустрија; Маркетинг опкружување; Однесување на
потрошувачите на осигурителни услуги; Стратегиско планирање; Грижа за потрошувачите и
квалитет на услугите; Relationship маркетинг; Специфичности на продажбата и управувањето
со продажбата на осигурителни услуги; Канали на продажба и изградување продажна мрежа;
Маркетинг комуницирање; E-продажба на осигурителни услуги.
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа

45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година

49. Meidan A., Lewis B., Moutinho L. Financial Services
Marketing

The Dryden
Press, London 1997

50. Marsh J. Managing Finacial
Services Marketing

Pitman
Publishing,

London
1988

51. Gilmore A. Services Marketing and
Management

Sage Publication
Ltd, London 2003
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Наслов на наставниот предмет Портфолио менаџмент
Код СПО 915
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 2/IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Доц. Д-р Климе Попоски
Проф. Д-р Владо Филипоски

Предуслови за запишување на
предметот

Предзнаења од: Финансиски менаџмент; Финансиски
пазари и хартии од вредност, Финансиско -
инвестиционен менаџмент.

Цел на предметната програма (компетенции):
Целите на наставата на овој предмет е да ги оспособи студентите да:

 Да го сфатат значењето на двата основни параметри на финансиските инвестиции:
очекуваниот принос и ризикот;

 Да се разберат основната структура и улогата на институциите на пазарот на ХВ, како
окружување на финансиските инвеститори;

 Да ја разберат суштината на портфолио теоријата и на теоретските модели за
рамнотежните цени на ризичните имоти на пазарот на капитал;

 Да се оспособат да ги применуваат моделите за вреднување на ХВ: обврзниците,
акциите и финансиските деривати;

 Да навлезат во основните елементи на практиката на портфолио менаџментот, посебно
од аспект на институционалните инвеститори;

 Да се запознаат со основните елементи од законската и регулативна рамка и со
активноста на Македонската берза за долгорочни ХВ.

Содржина на предметната програма:
 Оцена на перформансите на портфолиото
 Пресметка на приносите од инвестиции
 Конвенционална теорија за оценување на перформансите мерење на перформансите

при променлива структура на портфолиото
 Постапки за вреднување на перформансите
 Меѓународна диверзификација
 Меѓународни инвестиции
 Процес на раководење портфолио
 Донесување инвестициски одлуки
 Ограничувања
 Алокација на актива
 Раководење портфолија на индивидуални инвеститори
 Теорија на активно раководење портфолио
 Цели на активните портфолија
 Избор на хартии од вредност: модел на treshop – black
 Мултифакторски модели и активно раководење портфолио

Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа

45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (оценка) До 50 бода 5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е)
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година

52. Cohen, Zinbarg and Zeikel Investment Analysis and
Portfolio Management

The McGraw-
Hill/Irwin

53. Farrell Portfolio Management:
Theory and Applications

The McGraw-
Hill/Irwin
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Наслов на наставниот предмет Вештини и стратегии на преговарање
Код СПО 916
Студиска програма Осигурување
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)

Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар 2/IX (деветти) Број на ЕКТС кредити 10

Наставник Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Проф. Д-р Јове Кекеноски

Предуслови за запишување на
предметот

Предзнаења од: Деловно комуницирање, Деловна
психологија и Психологија на личноста.

Цел на предметната програма (компетенции):
Студентите од втор циклус на студии да стекнат знаења и вештини за успешни деловни
комуникации во процесот на преговарање. Притоа, да стекнат знаења за воспоставување на
персонални механизми за успешно преговарање и градење позитивни деловни односи.
Содржина на предметната програма:
Преговарање како специфичен процес на деловно комуницирање; Стилови на преговарање;
Преговарачки стратегии; Специфични културални разлики во преговарањето; Основни
принципи во преговарањето; Општи грешки во преговарањето; Управување со процесот на
преговарање; Говорот на телото во преговарањето (студија на случај); Преговарање во групи;
Ефективни состаноци; Влијателно однесување; Креативни решенија; Постигнување консензус.
Методи на учење: Предавања, вежби, студија на случај
Вкупен расположив фонд на време 250 часови
Распределба на расположливото време

Форми на наставните
активности

Предавања-теоретска настава 60 часови
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа

45 часови

Други форми на активности Проектни задачи, самостојни
задачи, домашно учење 145 часови

Начин на оценување
Тестови 80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови
Активност и учество 10 бодови
Критериуми за оценување (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) (C)
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B)

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит Редовност на часовите и пристапен труд

Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
наставата Надворешна и внатрешна евалуација

Литература
Задолжителна литература
Р. бр. Автор Наслов Издавач Година

1. Д-р Лилјана Баткоска Бизнис комуникации ФТУ - Охрид 2004

2. Д-р Лилјана Баткоска
Вештини и стратегии на

преговарање (во
подготовка)

ФТУ - Охрид 2011



40

АНГАЖИРАН НАСТАВЕН КАДАР И НИВНИ КОМПЕТЕНЦИИ ПО НАУЧНА ОБЛАСТ

ПРВА ГОДИНА Прв семестар
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Р.
бр. Шифра Назив на предметот Научна

област
Ангажирани
професори

Работен
однос Област

1. СПО 701 Методологија на
научноистражувачка работа

51019
51100

Проф. д-р Лилјана Баткоска
Проф. д-р Пере Аслимоски

редовен
редовен

51019; 51415; 50613
51128; 51419; 51100

2. СПО 702 Ризик и осигурување
(напредно ниво)

50619
50326

Проф. Д-р Братислав Милошевиќ
Доц. Д-р Ивица Смиљковски

редовен
редовен

50326; 50619

3. СПО 703 Квантитативни методи во
осигурувањето

11004
50327

Проф. д-р Цветко Андреески
Проф. д-р Стојан Велкоски

редовен
редовен

10914; 11004; 11000
50315; 50327; 22014

ПРВА ГОДИНА Втор семестар
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Р.
бр. Шифра Назив на предметот Научна

област
Ангажирани
професори

Работен
однос Област

1 СПО 801 Институции и пазари на
осигурување

50326
50800

Проф. д-р Миладин Крстаноски
Проф. д-р Јован Стојановски

редовен
редовен

50830; 50800; 50826
50607; 50325

2 СПО 802 Управување со ризици во
осигурителни компании

50619
50326

Проф. Д-р Деса Косаркоска
Проф. д-р Лидија Симонческа

редовен
редовен

50619; 50326; 50329
50600; 50605; 50619

3 СПО 803
Студии на случај од
осигурување и управување
со ризик

22108
50326
11004

Доц. д-р Климе Попоски
Проф. д-р Гордана Речкоска

хонорарно
редовен

50326; 5060
50624; 51411; 22108

ВТОРАГОДИНА Трет семестар
Изборни предмети – компатибилност 1- студентот избира 3 предмети

Р.
бр. Шифра Назив на предметот Научна

област
Ангажирани
професори

Работен
однос Област

1 СПО 901 Современи финансиски
системи 50326 Доц. д-р Климе Попоски

Проф. д-р Томе Неноски
хонорарно
хонорарно

50326; 50607
50326

2. СПО 902
Организација и управување
со неживотни осигурителни
компании

50619
50326

Проф. д-р Лидија Симонческа
Доц. д-р Ивица Смиљковски

редовен
редовен

50600; 50605; 50619
50326; 50619

3 СПО 903 Банкарство 50321 Проф. Д-р Ристо Гогоски
Проф. Д-р Горан Петрески

редовен
хонорарно

50301; 50309; 50321

4 СПО 904 Реосигурување (напредно
ниво)

50326
11004

Проф. д-р Братислав Милошевиќ
Проф. д-р Цветко Андреески

редовен
редовен

50619; 50326; 50329
10914; 11004; 11000

5 СПО 905
Организација и управување со
животни и здравствени
осигурителни компании

50619
51419

Проф. д-р Братислав Милошевиќ
Проф. д-р Габриела Ракичевиќ

редовен
редовен

50619; 50326; 50329
51419; 50622

6 СПО 906 Финансиско -
инвестиционен менаџмент

50607
50326

Доц. д-р Климе Попоски
Проф. д-р Снежана Дичевска

хонорарно
редовен

50326; 50607
50321, 50326

7 СПО 907 Стратегиски менаџмент 50605
51419

Проф. д-р Лидија Симонческа
Проф. д-р Габриела Ракичевиќ

редовен
редовен

50600; 50605; 50619
51419; 50622

8 СПО 908 Маркетинг-менаџмент 50325 Проф. д-р Софронија Миладиноски
Проф. д-р Јован Стојаноски

редовен
редовен

50325
50607; 50325

9 СПО 909 Компаративен јавен
менаџмент

50605
51419

Проф. д-р Лидија Симонческа
Проф. д-р Габриела Ракичевиќ

редовен
редовен

50600; 50605; 50619
51419; 50622

10 СПО 910 кој било наставен предмет застапен на ФТУ-Охрид и на
единиците на Универзитетот во непарен семестар од науч. полиња

5.14; 5.06; 5.03; 5.08; 5.13; 5.02; 5.09; 5.11
Изборни предмети – компатибилност 2- студентот избира 1 предмет

Р.
бр Шифра Назив на предметот Научна

област Ангажирани професори Работен
однос Област
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1 СПО 911 Управувачко
сметководство

50328
50326

Проф. д-р Деса Косаркоска
Доц. д-р Климе Попоски

редовен
хонорарно

50328; 50607; 50624
50326; 50607

2 СПО 912 Финансиско известување
и менаџмент контрола

50607
50624

Проф. д-р Деса Косаркоска
Проф. д-р Лидија Симонческа

редовен
редовен

50328; 50607; 50624
50600; 50605; 50619

3 СПО 913 Е-бизнис во осигурување 50603
50624

Проф. д-р Митре Аврамоски
Проф. д-р Цветко Андреески

редовен
редовен

50623; 50603; 50624
10914; 11004; 11000

4 СПО 914 Управување со продажба
на услуги

50607
50325

Проф. д-р Јован Стојаноски
Проф. д-р Марика Башеска

редовен
хонорарно

50607; 50325
XXXXX

5 СПО 915 Портфолио менаџмент 50607
50326

Доц. д-р Климе Попоски
Проф. д-р Владо Филипоски

хонорарно
хонорарно

50326; 50607
XXXXXX

6 СПО 916 Вештини и стратегии на
преговарање

50706
50613

Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Проф. Д-р Јове Кекеноски

редовен
редовен

51019; 51415; 50613
50833; 50706

7 СПО 917 кој било наставен предмет застапен на ФТУ-Охрид и на
единиците на Универзитетот во непарен семестар од науч. полиња

1.05; 1.10; 2.01; 2.12; 2.13; 2.20; 2.21; 2.25; 4.13; 4.14; 6.02; 6.06;
6.10
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ИНСТИТУЦИОНАЛНИ МОЖНОСТИ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА
ДЕЈНОСТ

Сите кадровски, просторни и финансиски услови врз основа на што е добиена согласноста за
отворање на студиската програма Осигурување при Факултет за туризам и угостителство-Охрид, сé уште
постојат, и тоа значително подобрени и зајакнати.

1. Наставен потенцијал и покриеноста на наставниот процес

Наставниот процес на студиската програма Осигурување го спроведуваат наставници и
соработници вработени на Факултет за туризам и угостителство-Охрид во редовен работен однос (табели
бр.1 и бр.2).

Табела бр. 1: Структура по научно звање
Р.бр. Звање Број

1. Доктор на науки 36
2. Магистер на науки 3
3. ВСС 1

Вкупно 40

Табела бр. 2: Структура по наставничко/соработничко звање
Р.бр. Звање Број

1. Редовен професор 14
2. Вонреден професор 9
3. Доцент 12
4. Виш лектор 1
5. Асистент 3
6. Помлад асистент /

Вкупно 39

Особено треба да се истакне дека голем број од овие кадри за своја потесна специјалност
избрале проблематика што се обработува во рамки на оваа насока. Потврда за ова е тоа што во
досегашниот период за секоја наставна дисциплина што се изучува на оваа насока се објавени
универзитетски учебници и наставни помагала од страна на предметните наставници и соработници. Во
исто време, и научната активност на вработените е на високо ниво: објавени бројни научно-стручни
трудови од соодветната проблематика, учество на бројни научни симпозиуми и конференции во земјата и
во странство, и друго.

Во согласност со тенденциите за повисока мобилност и поголемо ангажирање на
универзитетскиот кадар, Факултетот за туризам и угостителство-Охрид е отворен за соработка, пришто
за одредени наставни дисциплини планира да ангажира наставници од сродни факултети.

Факултетот за туризам и угостителство-Охрид посебно внимание посветува на соработката со
претпријатија и институции од областите што теоретски се изучуваат на истиот, вклучително и
царинско-шпедитерската област. Во овој контекст, покрај задолжителната летна пракса на студентите, се
планира да продолжи започнатиот тренд за вклучување на стручни лица од царинско-шпедитерската
практика во наставниот процес на одредени стручни предмети.

2. Просторни можности и техничка опременост

Наставата за студиските програми на Факултетот за туризам и угостителство се организира во
Охрид и Велес. Просторните услови и техничката опременост ги задоволуваат потребите за одвивање на
наставниот процес во Факултетот. Сепак посебно внимание се посветува на натамошно доградување и
проширување, со што ќе се зголемат можностите за проширување на наставната дејност на Факултетот.
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Табела бр. 3: Простории на Факултетот за туризам и угостителство Охрид

Објекти Број Површина во
м/2

Вкупен
капацитет на

седишта
Амфитеатри 1 274 180
Предавални 7 644 318
Компјутерски училници 1 55 28
Лаборатории за изведување на
експериментални вежби 3 276 122
Лаборатории за изведување на аудио-
визуелни вежби 2 186 60
Кабинети за наставно-научниот кадар 22 272 44

Вкупно 1707 814

Табела бр. 4: Простории на Факултетот за туризам и угостителство Велес

Објекти Број Површина во
м/2

Вкупен
капацитет на

седишта
Предавални 6 410 390
Компјутерски училници 1 42 30
Лаборатории за изведување на
експериментални вежби 1 169 -
Кабинети за наставно-научниот кадар 3 40 -

Вкупно 661 420

Техничката опременост на Факултетот бележи постојан нагорен тренд. Во моментот,
опременоста со компјутери е на задоволително ниво со забележително подобрена интернет конекција.
Секако дека Факултетот презема чекори за понатамошно усовршување и надоградување на
компјутерската мрежа.

Табела бр. 5: Опременост на Факултетот за туризам и угостителство Охрид

Опременост Бр. Вкупен капацитет
на седишта

Амфитеатри со современа аудио-визуелна опрема 1 180
Предавални со современа аудио-визуелна опрема 7 318

Вкупно 498

Табела бр. 6: Опременост на Факултетот за туризам и угостителство Велес

Опременост Бр. Вкупен капацитет
на седишта

Компјутерска училница 1 30
Предавални со современа аудио-визуелна опрема 7 390

Вкупно 420

ИЗВОРИ НА ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Финасирањето на студиската програма на Осигурување ќе се врши според критериумите за
финасирање на студиски програми од страна на Министерството за образование и наука и во соогласност
со позитивните решенија во оваа област.


