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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската програма
Наслов на студиската програма
Универзитет

Единица на универзитетот
Научно поле
Научна, стручна или уметничка област

ТУРИЗАМ
Универзитет Св. Климент ОхридскиБитола
Факултет за туризам и угостителство Охрид
Охрид, Кеј „Македонија“ бр.95
5.14 Туризам и угостителство
Сите области во полето 5.14 Туризам
и угостителство

Вид на студии

Прв циклус четиригодишни
универзитетски студии

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити

240

Звање што студентот го добива по
завршувањето на студиската програма

Дипломиран менаџер по туризам

Звање на англиски јазик што студентот го
добива по завршувањето на студиската
програма

Bachelor in tourism

Времетраење на студиите (во години)

4 (четири)

Учебна година во којашто ќе започне
реализацијата на студиската програма

2017/2018

Број на студенти што се планира да се запишат
на студиската програма

Од 120 до 200 студенти за секоја
академска година

Јазик на којшто ќе се изведува студиската
програма

Македонкси јазик

Дали студиската програма се поднесува за
акрдитација или за повторна акредитација

Повторна акредитација

Година на поднесување на студиската програма
за акредитација/повторна акредитација

2016

Web страна на Универзитетот и Единицата на
Универзитетот носител на студиската програма

www.uklo.edu.mk
www.ftu.uklo.edu.mk

1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
Назив на високообразовната установа
Седиште
Веб страница
Вид на високообразовната установа
Податоци за основачот (на приватната
високообразовната установа)
Податоци за последната акредитација

Студиски и научно-истражувачки
подарачја за кои е добиена
акредитација

Единици во состав на
високообразовната установа

Факултет за туризам и угостителство
Охрид, Кеј. Македонија, 95
www.ftu.uklo.edu.mk
Јавна

На седницата на Наставно‐научниот совет на Факултетот за
туризам и угостителство‐Охрид одржана на 23.01.2012 беше
разгледан и со одлука бр. 11‐28/3‐1‐1.1 усвоен предлогот за
усогласување според Законот за изменување и дополнување
на Законот за високо образование бр. 17 од 11.02.2011 и
трансформација од тригодишни во четиригодишни студии за
прв циклус универзитетски студии на студиска програма по
Туризам
Последна акредитација: бр.12-149/6-3 од 08.08.2012
Подрачје
5 Општествени науки
Полиња
5.14 Туризам и угостителство
5.06 Организациони науки и управување (менаџмент)
Области
Сите области во полето 5.14 Туризам и угостителство
50619 Менаџмент во осигурување
50621 Менаџмент во царина и шпедиција

-ННОЕ Туризам
- ННОЕ Хотелско ресторански менаџмент и гастрономија
- ННОЕ Осигурување
- ННОЕ Царина и шпедиција
- ННОЕ Менаџмент на услужен сектор
- ННОЕ Безбедност и финансиска контрола
-Центар за научно истражувачка работа
Студиски програми што се реализираат -Туризам (прв и втор циклус),
во единицата која бара проширување
-Хотелско-ресторански менаџмент, (прв и втор циклус),
на дејноста со воведување на нова/и
-Oсигурување (прв и втор циклус)
студиска/и програма/и
-Царина и шпедиција (прв и втор циклус),
-Гастрономија, исхрана и диететика
-Безбедност и финансиска контрола (прв и втор циклус)
- Менаџмент на услужен сектор (прв циклус)
Податоци за меѓународна соработка на
ФТУ има има склучено билатералнидоговори за
планот на наставата, истражувањето и соработка со образовни институции од Полска, САД, Црна
мобилноста на студентите
Гора, Србија, Бугарија, Германија, Словенија и др.
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, е вклучен
во повеќе меѓународни проекти од примена на Европскиот
кредит трансфер систем, Балканска мрежа на високо
образование, ТЕМПУС програмата, Regional Cooperation
Joint European Project, ERASMUS Mundus, ERASMUS
Basileus, USAID, IPA cross Border Program Greece-Republic of
Macedonia, 2007-2013, IME Програмата на Swisscontact и др.
Факултетот за туризам и угостителство од 2011 година до

Податоци за просторот наменет за
изведување на наставната и
истражувачката дејноста
Податоци за опремата за изведување на
наставната и истражувачката дејност

денес е член наевропската фондација “La foundation pour la
formation hôtelière” со седиште во Женева. Како резултат на
повеќегодишната успешна соработка со FH фондацијата,
ФТУдоби од фондацијата донација за набавка на кујнска
опрема во вредност од 20.000 евра за потребите на практична
настава и тренинг на студентите од студиската програма
Гастрономија и диететика.
Меѓународната размена на академскиот кадар и
студентите се остварува во рамките на Erasmus+
програмата подржана од Европската Комисија. На ФТУОхрид се организираат летни школи со учество на студенти
од различни земји од Европа, како и на професори од
различни земји членки на ЕУ, и професори и асистенти од
различни универзитети од Р.Македонија.
Вкупна површина 2877 м2

Број на студенти за кои е добиена
акредитација

1. Закупена линија 30Mbs Infel KTV DOO
2. ADSL 16 Mbs Telekom
3. ADSL Интернет 5 bs Sun wireless
8 staticIP
1. Два Cisco Router
2. ДваCisco 16 Port 10/100 Switch
3. Еден ADSL Router / 4 port switch
4. 12 х Wireless router / 4 port switch
5. 12 x Switch 10/100
6. 1x patch panel
7. 2x Rack
8. 1x modem telelabs 512
5x ServerIBM System x3650
1. Web server
2. Application server
3. Firewall server
4. DNS server
5. DataBase server
41 Laptop
35 PC Desktop
40 Печатачи
5Скенери
1 х Smart Board
12 x Проектори
2 х Fax
1x Finger уред за пријавување вработени
12 х уреди за евиденција
1x Polycom 7000
Апликација за работа на Студентска служба.
Delphi, Interbase.
5 x License Win XP pro PC Desktop
31 x License Win XP pro Laptop
Согласно Конкурсот за упис на студенти на прв циклус
студии

Број на студенти (првпат запишани)
Број на лица во наставно-научни,

967
20 редовни професори

научни и наставни звања
Број на лица во соработнички звања
Однос наставник: студенти (број на
студенти на еден наставник) за секоја
единица одделно

11 вонредни професори
3 доценти
1 асистент
967 студенти
34 професори
Сооднос: 28 студенти / професор

Внатрешни механизми за обезбедување Внатрешна самоевалуација
и контрола на квалитетот на студиите
Фрекфенција на самоевалуциониот
По секој завршен семестар во академската година
процес (секоја година, на две години,
на три години)
Податоци за последната спроведена
надворешна евалуација на установата
Други податоци кои установата сака да Селектирани Договори за билатерална соработка:
ги наведе како аргумент за нејзината
1. ПОЛСКА - Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką
успешност
Regionalną i Turystyką, Kielce:
http://www.etins.edu.pl/
2. САД - Kirkwood Community College, Cedar Rapids,
IA: http://www.kirkwood.edu/
3. USA - St. Louis Community College, St. Louis, MO:
http://www.stlcc.edu/
4. ЦРНА ГОРА – Univerzitet Crne Gore:
http://www.ucg.ac.me/, Fakultet za turizam i
hotelijerstvo u Kotoru:
http://fthkotor.me/cg/index.php
5. СРБИЈА - Висока хотелијерска школа струковних
студија, Београд:
http://www.vhs.edu.rs/index.php?meni=naslovna
6. БУГАРИЈА- Югозападен университет "Неофит
Рилски", Благоевград: http://www.swu.bg/,
Стопански факултет: www.fe.swu.bg
7. ГЕРМАНИЈА - Fachhochschule Westküste, Heide:
http://www.fh-westkueste.de/startseite/, Fachbereich
Wirtschaft: http://www.fhwestkueste.de/startseite/fachbereich-wirtschaft/
Deutschland - Hochschule für nachhaltige
Entwicklung Eberswalde (FH):
http://www.hnee.de/de/Startseite/HNE-EberswaldeE1016.htm, Fachbereich Landschaftsnutzung und
Naturschutz:
http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutz
ung-und-Naturschutz/FachbereichLandschaftsnutzung-und-Naturschutz-K240.htm,
Master-Studiengang Nachhaltiges
Tourismusmanagement:
http://www.hnee.de/de/Studium/MasterStudiengaenge/NachhaltigesTourismusmanagement/NachhaltigesTourismusmanagement-K146.htm
8. СЛОВЕНИЈА - Univerza v Mariboru:
http://www.um.si/Strani/default.aspx, Fakulteta za
turizem, Brežice: http://www.ft.uni-mb.si/
9. Факултетот за туризам и угостителство во Охрид е

и член на престижниот меѓународен Institute of
Hospitality, претходно познат како Hotel &
Catering International Management Association
(HCIMA) - https://www.instituteofhospitality.org/

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, преку
ЦНИР е вклучен во повеќе меѓународни проекти од
примена на Европскиот кредит трансфер систем и Балканска
мрежа на високо образование и тоа:
 Student Mobility (ОМС) 2001/2004 година, склучен
преку Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола и
l’Institut Universitaire des Maitres de L’Academiede de
Toulouse, Франција;
 Designing a long-term agricultural strategy for Albania
under the framework of the Stability Pact, од ТЕМПУС
програмата 2000 со Албанија и Факултетот за
биотехнички науки во Битола;
 Regional Cooperation Joint European Project, Curriculum
Development, Enhancing regional cooperation in
Southeastern Europe: curriculum updating and adoption
for tertiary hospitality and tourism sources, од ТЕМПУСФАРЕ програма, со Грција и факултетот за туризам и
угостителство во Охрид, 2000.
 Проект за заштита на Охридското Езеро, 1991/2001 во
компонентата А, Развој на институционална и
законска рамка за унапредување на животната
средина во сливот на Охридското Езеро;
 TEMPUS AD JEP-15007/2000 (започнал во април
2001, а завршил во јуни 2004), со наслов: "Enhancing
regional cooperation in South-eastern Europe:
Curriculum updating and adoption for tertiary-level
hospitality and tourism courses", контрактор е T.E.I. од
Солун, Грција, а други земји учеснички се: Финска,
Шкотска, Македонија, Албанија.
 TEMPUS C-D JEP-17 121/2002 (започнал октомври
2003 а трае до август 2006), со наслов: "Advanced
regional cooperation in South-easatern Europe:
development of postgrdaduate curriculum for hospitality
and tourism studies", контрактор Т.Е.И. од Солун,
Грција, а други земји учеснички се: Финска, Италија,
Англија, Македонија, Хрватска, Србија и Црна Гора,
Албанија.
 Проект Туристичка промоција на Охрид, како проект
имплементиран праку канцеларијата Призма во
Скопје, корелатор со агенцијата за меѓународен развој
на САД и Факултетот за туризам и угостителство во
Охрид, 2000-2003;
 Проект По патеките на одржлив развој, 2000/2003, во
корелација меѓу Факултетот за туризам и
угостителство- Охрид и Здружение на Виши школи,
Ст. Луис, Мисури, САД.
 Custоmer – oriented brand-value measurement of the















destination “Macedonia” in the Source Region of
Germany, Германско-македонски проект, 2008-2010.
Меѓународен проект и изработка на елаборат за
меѓународно научно-стручно списание со IMPACT
фактор. 2008-2012
Проект Мерење на четворен бренд за Mакедонија
како туристичка дестинација во Германија,
Факултетот за туризам и менаџмент во Хајде,
Германија и Факултетот за туризам и угостителство
Охрид, 2008-2009
Проект German-Macedonian Training program and
network “Sustainable Tourism” for SME in the Tourism
Sector, Academics and other Promotors, ДБУ,
Германија, 2011-2013
Проект American Cultural Studies in Tourism and
Hospitality at the Faculty of Tourism and Hospitality –
Ohrid, FTU-US Embassy Skopje, 2012
(2013 -): IPA Cross-border Programme “Greece –
Republic of Macedonia 2007-2013”, Project title - “Water
Protection Thematic Park Actions: WATER.NET”;
Greece - Municipality of Edessa, Alexander
Technological Educational Institute of Thessaloniki;
Republic of Macedonia - Municipality of Ohrid,
University St. Kliment Ohridski, Bitola, Faculty of
Tourism and Hospitality, Ohrid
(2015 -): Наслов на проектот: „Социо-економски
ефекти од туризмот во Охрид за период 2004-2014“,
Факултет за туризам и угостителство, Охрид
(2015 -): Наслов на проектот: “Increasing market
employability programme”. SWISSCONTACT и
Факултет за туризам и угостителство, Охрид

Меѓународната размена на академскиот кадар и
студентите се остварува во рамките на Erasmus+
програмата подржана од Европската Комисија. Факултетот
за туризам и угостителство - Охрид е вклучен во следните
меѓу-институционални договори за соработка со важност до
2021 г.:
1. ПОЛСКА – Nicolaus Copernicus University in Toruń:
https://www.umk.pl/en/, Faculty of Earth Sciences:
http://geo.umk.pl/en/, Department of Spatial Management
and Tourism: (http://geo.umk.pl/en/wydzial/structure-ofthe-faculty/department-of-spatial-management),
Turystyka i rekreacja (I stopień):
http://geo.umk.pl/studia/studia-stacjonarne/studiastacjonarne-i-stopnia/turystyka-i-rekreacja
2. ПОЛСКА – West Pomeranian University of Technology
in Szczecin: http://www.zut.edu.pl/eng/home/generalinformation.html, Faculty of economics:
http://www.zut.edu.pl/eng/home/faculties/faculty-ofeconomics.html, Turystyka i rekreacja (S1):
http://www.krk.zut.edu.pl/pl/2014-2015/wydzialekonomiczny/turystyka-i-rekreacja-S1/#

3. ХРВАТСКА – Sveučilište u Rijeci: http://www.uniri.hr,
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu:
http://www.fthm.uniri.hr/index.php/ps-opcenito
4. ХРВАТСКА - Sveučilište u Zadru: http://www.unizd.hr,
Odjel za turizam i komunikacijske znanosti:
http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/tik
z&, Course Catalogue:
http://www.unizd.hr/Portals/0/ms/odjeli/TUR_HR.pdf
5. ХРВАТСКА - Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet:
http://www.efst.unist.hr/index.php?k=&p=
6. IИТАЛИЈА– Universita degli studi di Milano:
http://www.unimi.it/ENG/default.htm, Faculty of
Political, Economic and Social Sciences:
http://www.facoltaspes.unimi.it/
7. ЛИТВАНИЈА - Vilniaus kolegija/University of Applied
Sciences (VIKO): http://en.viko.lt/, Faculty of Business
management: http://en.viko.lt/studies/faculties/faculty-ofbusiness-management/, Department of Tourism
management:
https://en.viko.lt/media/uploads/sites/4/2014/09/TourismManagement.pdf
8. БУГАРИЈА http://www.au-plovdiv.bg/index.php,
Факултет по икономика, Катедра „Туризъм”
9. ТУРЦИЈА – Ondokuz Mayıs University – Samsun:
http://www.omu.edu.tr/en; Faculty of tourism:
http://www.omu.edu.tr/en/akademik/lisans/?okulkodu=94
10. САД- Ohio Northern University, Petit College of Law,
Center for Democratic Governance and rule of law,
ФТУ- Охрид, ги има организирано
меѓународни симпозиуми и конференции:

следните

1. 2013 – Меѓународна научна конференција за
услужниот сектор, Охрид
2. 2012 - Втора германско-македонска конференција за
одржлив туризам, заедно со Универзитетот за
применети науки во Еберсвалде, Германија
3. 2012
–
Меѓународна
научна
конференција
“Културниот коридор Варна-Истанбул: културен
туризам без граници”, Варна, Истанбул
4. 2012 - Прва германско-македонска конференција за
одржлив туризам, заедно со Универзитетот за
применети науки во Охрид, Македонија
5. 2011
Меѓународна
научна
конференција
“Услужниот сектор во променливо окружување”,
Охрид
6. 2011
–
Меѓународна
научна
конференција
“Културниот коридор Софија-Охрид: културен
туризам без граници”, Ќустендил, Охрид
7. 2009 - Меѓународна научна конференција “Туризмот
во услови на глобална економска рецесија”, Охрид
8. 2007 - Меѓународна научна конференција “Стратегија
на развој на туристичката индустрија во 21 век”,
Охрид
9. 2005 - Меѓународна научна конференција “Современи

тенденции во туристичката индустрија”, Охрид
10. 2003 - Меѓународна научна конференција “Туризмот
и осигурувањето во услови на глобализација”, Охрид
11. 2001
Меѓународна
научна
конференција
“Мултипликативни ефекти на развојот на туризмот”,
Охрид
12. 1999 - Меѓународна научна конференција “Економски
и правни аспекти на туризмот”, Охрид
13. 1997 - Меѓународна научна конференција “Еколошки
и социо-психолошки аспекти на туризмот”, Охрид
14. 1996
Меѓународна
научна
конференција
“Туристичката пропаганда - услов за развој на
туризмот”
15. 1995 - Меѓународна научна конференција “Културата
и туризмот”, Охрид
16. 1992 - Меѓународна научна конференција “Можности
и перспективи за развој на туризмот во СРМ до 2000
година”, Охрид
17. 1990
Меѓународна
научна
конференција
“Здравствениот туризам во Република Македонија”,
Охрид
18. 1988
Меѓународна
научна
конференција
“Вонпансионска потрошувачка во хотелиерството”,
Охрид

2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД НАСТАВНО-НАУЧНИОТ
ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА да се замени

3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ
СЕНАТ
[Да се вметне скенираната одлука]

4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ
СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Просторните услови и техничката опременост ги задоволуваат потребите за одвивање на
наставниот процес на студиската програма по Туризам на ФТУ. Сепак, посебно внимание се посветува
на натамошно осовременување со што ќе се подобрат условите за изведување на нставната дејност.
Вкупната површина на зградата на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид е 2877 м2.
Зградата располага со следните простории:
 Амфитеатар со 174 седишта опремен со презентациона опрема
 7 предавални со капацитет по 50 седишта
 2 кабинети за странски јазици со капацитет од 48 седишта
 2 лаборатории за вежби
 22 кабинети за наставен кадар
 Библиотека со читална
 Кабинет по информатика опремен со 20 компјутери
 Други помошни простории

5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА

Техничката опременост на ФТУ – Охрид бележи постојан развоен тренд. Постојната состојба
од аспект на опременост за реализација на студиската програма ги задоволува потребите на
наставниот кадар и студентите. Во прилог следува детален опис на опремата со која располага
факултетот зза туризам и угостителство – Охрид.
Институција: Факултет за Туризам и Угостителство – Охрид
Вид на опрема
Количина (парчиња)
Инфраструктура
III.
Закупена линија 30Mbs Infel
KTV DOO ADSL 16 Mbs
Интернет
Telekom
Конекции
IV.
ADSL Интернет 5Mbs Sun
wireless
Останато (јавни
фиксни IP
8 staticIP
адреси)
9. ДваCisco Router
10. ДваCisco 16 Port 10/100 Switch
11. Еден ADSL Router / 4 port switch
12. 12 х Wireless router / 4 port switch
Мрежна опрема
13. 12 x Switch 10/100
14. 1x patch panel
15. 2x Rack
Хардвер
16. 1x modem telelabs 512
5x ServerIBM System x3650
6. Web server
Сервери
7. Application server
8. Firewall server
9. DNS server

Работни
станици
Електроника
Телефонија

Останато

Апликации
Клиент Сервер
Оперативни
системи и
лиценци
Останато

10. DataBase server
41 х Laptop
35 x PC Desktop

40 Печатачи
5 Скенери
1 х Smart Board
12 x Проектори
2 х Fax
1x Finger уред за пријавување вработени
12 х уреди за евиденција
1x Polycom 7000
Апликација за работа на Студентска служба.
Delphi, Interbase.
5 x License Win XP pro PC Desktop
31 x License Win XP pro Laptop

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студиската програма ќе се реализира најголем дел со постојните кадровски, технички и просторни
ресурси. Финансирањето на студиите ќе се одвива во согласност со законските прописи за студирање
на јавен универзитет, Статутот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола, Правилник за
условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола како и Конкурсот за запишување студенти во прва
година на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. Од вкупниот број
на запишани студенти дел се со кофинансирање (државна квота) а дел се со самофинансирање.
Станува збор за студиска програма што е веќе акредитирана и функционира на Факултетот за туризам
и угостителство-Охрид, а се врши само повторна акредитација.

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
Р.б.

1

Звање, име и презиме на
наставникот

ред. проф., д-р Митре
Аврамоски

2

вонр. проф., д-р Катерина
Ангелевска-Најдеска

3

ред. проф., д-р Цветко
Андреески

4

ред. проф., д-р Пере
Аслимоски

5

ред. проф., д-р Лилјана
Баткоска

6

ред. проф., д-р Јованка
Билјан

7

вонр. проф., д-р Ангела
Василеска

8

доцент, д-р Лариса
Василеска

9

ред. проф., д-р Ристо
Гогоски

вонр. проф., д-р Татјана
Димоска
вонр. проф., д-р Снежана
11
Дичевска
10

Предмети што наставникот ги
предава или е планирано да ги
предава на Единицата каде што се
организира студиската програма
Економика на претпријатија
Економика на угостителство и
туризам
Економика и организација на
угостителство
Економика и организација на
туризмот
Здравствен туризам
Валоризација на туристички ресурси
Гастрономски туризам
Патнички агенции
Сообраќај во туризмот
Информациони технологии
Актуарство
Безбедност во туризмот
Социологија
Социологија на туризмот
Социјална патологија
Криминалистичка психологија
Психологија во туризмот
Психологија во угостителство
Психологија на исхрана
Бизнис психологија
Деловно комуницирање
Царински систем и политика
Меѓународна трговија
Меѓународен бизнис
Економија на Македонија
Царинско познавање на стоката
Нутрицизам
Енологија
Диететика
Царинско казнено право
Криминалитет и детекција
Економија
Менаџерска економија
Платни системи
Меѓународни економски односи
Одржлив развој во туризмот
Економија на развој
Финансиски пазари и институции
Реосигурување

Фонд на
часови за
секој
наведен
предмет
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
4+1
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
4+1
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
4+1
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

12

ред. проф., д-р Јове
Кекеновски

ред. проф., д-р Сашо
13
Коруновски

14

вонр. проф., д-р Вера
Караџова

ред. проф., д-р Деса
15
Косаркоска
16

ред. проф., д-р Науме
Мариноски

17

ред. проф., д-р Симона
Мартиноска

18

ред. проф., д-р Братислав
Милошевиќ

19

вонр. проф., д-р Данијела
Милошоска

20

ред. проф., д-р Иванка
Нестороска

21

вонр. проф., д-р Бранко
Николоски

22

ред. проф., д-р Ирина
Петровска

Банкарско работење
Корпоративно финансиско
управување
Применето царинско работење
Уставно право
Институции на социјално осигурување
и пензиски систем
Храна и култура
Заштита на културното наследство
Културно наследство
Принципи на управување со ризик
Економика на Европски интеграции
Хартии од вредност со фиксен принос
Инвестиционен менаџмент
Техники на мерење на ефикасноста на
пропагандата
Сметководство
Управувачко сметководство
Контролинг
Основи на туризмот
Туристичка географија
Ресторански менаџмент
Стандардизација во туризам и
угостителство
Политика на развој на туризмот
Менаџмент на производство на храна
во угостителството
Обработка и ликвидација на штета
Осигурување во туризмот и
угостителството
Животно и здравствено осигурување
Осигурување во земјоделството
Царинско работење
Царинска тарифа
Практични методи по царинско
работење
Деловно право
Трговско право
Основи на право
Царинско право
Меѓународен туризам
Анимации во туризмот
Меѓународен патнички промет
Организирање на конгреси и средби
Хотелска анимација
Претприемништво
Статистички методи во услужен
сектор
Комуникации во туризмот
Организациско учење
Менаџмент на знаење
Англиски јазик А 1
Англиски јазик А 2

3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
4+1
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

23

ред. проф., д-р Габриела
Ракичевиќ

24

вонр. проф., д-р Ристо
Речкоски

25

вонр. проф., д-р Васко
Речкоски

26

ред. проф., д-р Мирјана
Секулоска

27

28

ред. проф., д-р Лидија
Симонческа

вонр. проф., д-р Ивица
Смиљковски

29

ред. проф., д-р Јован
Стојаноски

30

ред. проф., д-р Јагода
Стрезоска

31

доцент, д-р Александар
Трајков

32

ред. проф., д-р Зоран
Тунтев

Англиски јазик 3
Англиски јазик 4
Менаџмент на човечки ресурси во
услужен сектор
Стандардизација во туризам и
угостителство
Менаџмент во туризам и
угостителство
Принципи на јавна администрација
Договори во меѓународниот промет
Царинска управна постапка
Управно право
Основи на право со туристичко право
Осигурително право
Основи на право
Облигационо право
Стопанска математика
Статистика
Анализа на ризикот во осигурувањето
Менаџмент информациони системи
Бизнис информатика
Информациони системи во туризмот
Основи на менаџмент во услужен
сектор
Стратегиски менаџмент во услужен
сектор
Деловно планирање во услужен сектор
Деловно планирање во туризмот
Промотивни активностиво туризмот
Меѓународен менаџмент во услужен
сектор
Фискален систем
Транспорт и осигурување во
меѓународната трговија
Неживотно осигурување
Маркетинг на храна и пијалоци
Промотивни активности во туризмот
Основи на маркетинг
Маркетинг истражување
Канали на продажба
Меѓународен маркетинг
Маркетинг во угостителството
Маркетинг во туризмот
Германски јазик А 1
Германски јазик А 2
Германски јазик Б
Германски јазик 3
Германски јазик 4
Применето шпедитерско работење
Меѓународна шпедиција
Трговска логистика
Туристичка дестинација
Животна средина и туризам

3+2
3+2
4+1
3+2
3+2
3+2
3+2
4+1
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
4+1
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
4+1
4+1
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
4+1
3+2
3+2
4+1
4+1
3+2
3+2
3+2

33

доцент, д-р Елена
Цицковска

34

вонр. проф., д-р Васо
Цуцулески

Хотелиерство
Хотелски инженеринг
Германски јазик А 1
Германски јазик А 2
Германски јазик Б
Германски јазик 3
Германски јазик 4
Економика и техники на послужување
Национална кујна
Основи на готварство
Бар и барско работење
Кетеринг

3+2
3+2
3+2
3+2
4+1
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во реализацијата на студиската
програма е даден во прилог бр.4
8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО ВО
ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ
Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени предмети од
студиската програма се дадени во прилогот бр.2.
9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО ПРИПАЃА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Во согласност со меѓународната Фраскатиева класификација на научно истражувачките подрачја,
полиња и области, студиската програма припаѓа во подрачјето на општествени науки 5, поле туризам
и угостителство 5.14.
10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Прв циклус академски – универзитетски студии со 240 кредити, ниво во Националната рамка на
високо-образовни квалификации VIА
11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Осовременувањето на студиската програма по Туризам е детерминирана во согласност со измените
и дополнувањата на Законот за високо образование од 11.02.2011 год. Измените на оваа студиска
програма произлегуваат од современите глобални процеси не само во образовен туку и во
професионален контекст.
Туризмот како една од најдинамичните општествено-економски дејности во светот доживува
постојан подем како во развиените така и во неразвиените земји. Ова се поткрепува со фактот дека во
меѓународниот туристички промет денес се вклучени над 900 милиони туристи, а во домашниот
туристички промет бројот на туристи ја надминува бројката од 2,5 милијарди. Тоа укажува дека
туризмот како дејност освојува нови целини во светот така што дури и земји кои не му придавале
посебно значење денес се занимаваат со туристички активности. Квалитативно и квантитативно се
менува карактерот на туристичката понуда, која станува сè пософистицирана. Во поврзувањето на
туристичката понуда и туристичката побарувачка се применуваат нови средства и современи методи.
Динамичниот карактер на активностите во угостителско-туристичката дејност не ја прескокнува ни
сферата на образование на кадри. Поради овие причини како и поради новите приоди во научниот
третман на оваа проблематика, Факултетот за туризам и угостителство – Охрид постојано ги следи
промените и потребите за кадри од областа на туризмот.
Промените во насока на развој на образовниот систем во Република Македонија во функција на
подобрување на квалитетот на наставно-образовниот и научниот процес ја наметнува потребата
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид да ги следи овие тенденции и процеси со цел
профилирање квалитетно обучени кадри. Тоа подразбира усогласување на добиените резултати од
самоевалуацијата со барањата кои се содржани во стандардите за изведување на наставниот процес и

научно-истражувачката работа. Во таа смисла неопходно е да се допрецизира стручниот профил и да
се постигне можност за создавање кадри кои ќе можат да се справат со современите барања во
туристичката професија. Со предложената студиска програма по Туризам акцентот при едукацијата на
студентите се става на стручните дисциплини, кои ќе овозможат препознатливост на струката,
поголема практична активност на студентите и полесно вклучување во професионалните активности
по завршувањето на образовните процеси.
Со студиската програма по Туризам
ќе се овозможи студентите своите знаења да ги
надополнуваат во други универзитетски средини во земјата и странство, овозможено преку примената
на европскиот кредит трансфер систем за мобилност на студенти преку изборност на предметите.
Затоа, при подготовката на оваа студиска програма се користеа знаења и искуства од повеќе европски
студиски програми.
Структурата на студиската програма по Туризам им овозможува на студентите индивидуално
креирање и оформување на нивното академско образование.
12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ
ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ СО ПРОГРАМИТЕ НА
ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ
Студиската програма ТУРИЗАМ е креирана според примерите на бројни високообразовни институции
во светот и во Европа каде се изучува оваа научна област. Постојат бројни студиски програми кои
опфаќаат широк обем на наставни дисциплини вклучени преку тригодишни и четиригодишни студи.
Од европските универзитети со студиски програми по Туризам посебно треба да се издвојат:
Универзитетот во Бреда, Холандија( www.nhtv.nl) и Универзитетот во Ријека, Хрватска Факултет за
хотелски и туристички менаџмент, Опатија, Хрватска, www.fthm.uniri.hr. Исто така и на следниве
Универзитети со кои ФТУ има соработка се изучува туризмот: Универзитет во Задар, Департман за
комуникации, www.unizd.hr, Универзитет во Торун, Nicolaus Copernicus University in Toruń:
https://www.umk.pl/en/, Faculty of Earth Sciences: http://geo.umk.pl/en/, Department of Spatial Management
and Tourism: (http://geo.umk.pl/en/wydzial/structure-of-the-faculty/department-of-spatial-management),
Turystyka i rekreacja (I stopień): http://geo.umk.pl/studia/studia-stacjonarne/studia-stacjonarne-istopnia/turystyka-i-rekreacja, Универзитет на Црна Гора, www.ucg.ac.me, Fakultet za turizam i
hotelijerstvo u Kotoru: www.fthkotor.me/cg/index.php
Од селектираните универзитети според Шангајската листа каде се изучува Туризмот и кои
имаат слични студиски програми може да се издвојат следниве кои се меѓу првите 50 на Шангајската
листа на Универзитети и првите 50 на Шангајската листа од областа на општествени науки (ARWUSOC 2015). Подолу следи екстракт од Шангајската листа на првите 50 Универзитети во областа на
општествени науки (ARWU-SOC 2015), а целата листа може да се превземи на следниов линк:
www.shangahairanking.com/FieldSOC2015.html

РАНГ
24.

УНИВЕРЗИТЕТ
Pennsylvania State University University Park (САД)

СТУДИСКА ПРОГРАМА
Tourism Recreation, Park and Tourism M
anagement

25.

The Ohio State University –
Columbus (САД)
Arizona State University (САД)

Parks, Recreation, and Tourism

25.
32.

36.
38.

Tourism Development and Management

Tourism Management: (Bachelor of
Science in Recreation (BSR), Tourism,
Hospitality, and Event Management)
Natural Resource Recreation and Tourism
Michigan State University (САД)
University of Illinois at Urbana- Recreation, Sport, and Tourism
Indiana University Bloomington
(САД)

48.
50.

Champaign (САД)
George Mason University (САД)
University of Alberta (КАНАДА)

Tourism and Events Management
Recreation and Sport Tourism

Следи споредбена листа на предметите што се изучуваат на студиската програма Туризам на ФТУ со
студиските програми на Arizona State University (САД), Indiana University Bloomington (САД) кои
се на листата на првите 50 Универзитети на Шангајската листа од областа на општествени науки
(ARWU-SOC 2015). Овие два Универзитети се избрани поради многу високиот степен на
компатибилност со предметите што се изучуваат на Факултетот за туризам и угостителство(ФТУ)Охрид.
ФТУ

Предмети

Arizona State Предмети
University
Социологија во туризмот
Leisure and the Quality of Life
(SB)
Математика (изборен)
MATHEMATICS
Интердисциплинарни
Interdisciplinary Requirement
предмети кои се на
листата на изборни
предмети од група1 и
група 2 на ФТУ
Психологија во туризмот
Social-Behavioral Sciences (SB)
Комуникации во
туризмот (изборен)
Претприемништво
(изборен)
Психологија на исхрана
(изборен)
Основи на туризам
Информациски системи
во туризмот
Информациски
технологии (изборен)
Странски јазик 1
Странски јазик 2
Странски јазик 3
(изборен)
Странски јазик 4
(изборен)
Културно наследство
Храна и култура
(изборен)
Туристичка географија
/
/
Интердисциплинарни
предмети кои се на
листата на изборни
предмети од група1 и
група 2 на ФТУ
Политика на развој на

Introduction to Travel and
Tourism
Computer/Statistics/Quantitative
Applications

Humanities, Arts and Design

Natural Science
Community Services and
Professions
Interdisciplinary Requirement

Tourism planning

туризмот
Туризам и животна
средина
/

Sustainable consumption
Inclusive community
development
Tourism marketing
TDM Related area

Маркетинг во туризмот
Изборни предмети од
областа на туризмот
(дадени се во листата на
изборни предемти)
Меѓународен туризам
Одржлив развој на
туризмот
Организациско учење
(изборен)
Менаџмент на знаење
(изборен)
Менаџмент во туризмот
и угостителството
/

ФТУ

Практична работа
(задолжителна обврска
во секоја студиска
година)
Интердисциплинарни
предмети кои се на
листата на изборни
предмети од група1 и
група 2 на ФТУ
Предмети

International tourism
Sustainable turism
Leadership and professional
development

Tourism management
Assessment and evaluation of
community services
Senior internship

Interdisciplinary requirements
(area1, 2, 3):

Indiana
University
Bloomington

Предмети

Странски јазик 1
Странски јазик 2
Странски јазик 3
(изборен)
Странски јазик 4
(изборен)

World Languages and Cultures

Математика (изборен)

Mathematical Modeling

Социологија на туризмот

Social and Historical Studies

Математика (изборен)

Natural and Mathematical
Sciences
Professional Writing Skills
Marketing for Leisure Services
Fiscal Management of Leisure
Service Organizations
Legal Aspects of Recreation

/
Маркетинг во туризмот
/
Основи на право со
туристичко право
Деловно планирање во

Strategic Planning for Recreation

туризмот
Менаџмент на ловели
ресурси (изборен)
/
Менаџмент во туризмот
и угостителството
Меѓународен туризам
Организирање на
конгреси и средби
(изборен)
Туристичка дестинација
/
/
Основи на туризмот
/
Менаџмент во туризмот
и угостителството
Практична работа
(задолжителна обврска
во секоја студиска
година)
Информациони системи
во туризмот
/

Organizations
Human Resource Management in
Leisure Services
Tourism and Commercial
Recreation
Introduction to Lodging
Management
International Tourism
Convention Management and
Meeting Planning
Resort Management
Festival and Event Tourism
Green Operations in Hospitality
Management
Foundations of Leisure and Public
Health
Inclusion in Recreation, Parks,
and Tourism
Management in Recreation, Parks
and Tourism
Career and Internship Preparation

Data-Based Decision-Making
Event Planning and Program
Development
Professional Internship

Практична работа
(задолжителна обврска
во секоја студиска
година)
Извор
на
податоци
за:
1)Arizona
State
University:
:
https://webapp4.asu.edu/programs/t5/roadmaps/ASU00/PPTDMBS/null/ALL/2014?init=false&nopassive=tru
e , 2)Indiana University Bloomington,
http://bulletins.iu.edu/iub/phb/2016-2017/undergraduate/degree-programs/bsr-tour-hosp-evntmgt.shtml#description

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Знаења и
разбирање

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се
надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и
познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални,
компаративни и критички перспективи во научното поле според
соодветна методологија; Разбирање на одредена област и познавање на
тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори
на знаење; Покажува знаење и разбирање за разни теории,
методологии.

Примeна на
знаењето и

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува

разбирањето

Способност за
проценка

професионален пристап во работата или професијата; Покажува
компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми;
Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на
полето на студирање.
Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање
информации, идеи, концепти од релевантни податоци; Донесување
соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените,
научните и етичките аспекти; Способност да оценува теоретски и
практични прашања, да дава објаснување за причините и да избере
соодветно решение.

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со
нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога
Комуникациски критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно
вештини
дефинирани; Презема поделена одговорност за колективни резултати;
Способност за независно учество, со професионален пристап, во
специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на
Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување
учење
понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Знаење и
разбирање

Студентите се стекнуваат со знаења од полето на туризмот и
угостителството врз основа на претходно стекнато образование и обука
како основа за натамошно теоретско и практично надградување од ова
научно поле. Студиската програма е во функција на користење на
современи методи во работните активности особено за осознавање на
новите научни резултати и нивна имплементација како апликативни
решенија. Оваа програма претставува можност за унапредување на
туристичката дејност во Република Македонија и светот, профилирајќи
стручни кадри кои ќе се оспособени да се справат со предизвиците на
современите туристички процеси. Тоа значи дека преку едукативниот
процес и со примена на соодветна методологија и современи научни
истражувања ќе се овозможи профилираниот кадар правилно да
пристапува кон планирање и реализирање на работните процеси и
задачи во туризмот.

Примeна на
знаењето и
разбирањето

По завршувањето на првиот циклус студии по Туризам, студентите се
стекнуваат со знаења и вештини што ќе можат да ги применат во
својата професија на најдобар професионален начин. Со едукацијата на
оваа студиска програма студентите се стекнуваат со современи знаења
за спецификите и карактеристиките на туризмот според високообразовни меѓународно признати стандарди, но едновремено и со
општо-образовни знаења од областите на просторните, општественоекономските, социокултурните вредности, и другите домени на
туризмот. Хетерогеноста на туризмот овозможува примена на знаењата
од мултидисциплинарен карактер. Студентите се оспособуваат за
управување со процесите во туризмот во сите сфери на неговата
дејност и настап на туристичкиот пазар со креативна способност за
идентификација, анализа и решавање на проблемите
Знаењата од студиската програма по Туризам им овозможува на
студентите стекнување способност за прибирање, анализа и оценка на
информациите, како појдовна основа за поставување нови концепти и
промовирање идеи. Тоа треба да овозможи решенија за посебни
проблеми во полето на дејствување. Студентите се стекнуваат со
способност да ги оценат теоретските и практичните прашања од
основните постулати на туризмот, туристичката легислатива, социопсихолошките и културните категории, економските аспекти на
туризмот и просторните проблеми. Тоа води кон успешно објаснување
на причините и предлагање соодветно решение за реализирање на
работните процеси.

Способност за
проценка

Комуникациски Студиската програма по Туризам ги едуцира студентите да
комуницираат и успешно да одговорат на различни ситуации и
вештини
проблеми на сите нивоа на комуницирање. Тоа подразбира аналитичко
и критичко размислување, претприемчивост и преземање на ризик,
систематичност во одвивање на активностите, способност за
планирање, способност за донесување одлуки, лидерство, управување
и раководење со деловни субјекти во туризмот, менаџерски
способности, стратегиско размислување и предвидување на
активностите во туризмот. На овој начин студентите од оваа студиска
програма ќе се оспособуваат успешно да комуницираат со сите

Вештини на
учење

инволвирани страни во туризмот. Со оглед на меѓународната
димензија на туризмот, и различната културна и етничка припадност
на вклучените страни, студентите ќе поседуваат интеркултурна
компетенција успешно да одговорат на комуникациските ситуации.
Едукацијата на студентите на наставната програма Туризам
подразбира нивно оспособување за преземање иницијатива за
идентификување на потребите за понатамошно професионално
унапредување во нивната професија, преку следење на промените и
современите трендови во туризмот, како и најновите сознанија во
туристичките истражувања презентирани во научни и стручни
публикации, конференции и други научни и стручни форуми.

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студиската програма е во времетраење од 4 (четири) години односно 8 (осум) семестри.
16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ
За успешно завршување на студиската програма студентите треба да стекнат најмалку 240 ЕКТС
кредити.

17. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ
Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани во согласност со
Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на Универзитетот “Св. Климент
Охридски“ – Битола и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (член 5 – член
13) и истите се објавуваат во Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии
на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола.
Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку бројот на
остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е дефинирано и опишано во
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв циклус студии
на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, којшто е јавно објавен на web страната на
Универзитетот.
18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на втор циклус
студии.

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Предметите на студиската програма се категоризирани во три основни групи, во согласност со
измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. в. бр. 17, од 11.02.2011), и тоа:
задолжителни предмети, изборни предмети што студентите самостојно ги избираат од редот на сите
наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот и изборни наставни предмети што
студентите самостојно ги избираат од листата слободни изборни предмети, предложена од секоја
единица на Универзитетот посебно. Во согласност со законската регулатива (Законот за изменување и
дополнување на ЗВО бр. 103 од 19.08.2008 г.) Факултетот изведува клиничка настава за 10% од
задолжителните и 10% од изборните предмети од секоја студиска година.
Студентот во секоја студиска година задолжително посетува практична настава, како еден од
условите за запишување наредна студиска година.
Со студиската програма се предвидени вкупно 21 задолжителни предмети, коишто на студентот му
обезбедуваат 150 кредити. Бројот на изборни предмети што студентите самостојно ги избираат од
редот на сите наставни предмети, застапени на единицата на Универзитетот, изнесува 10, коишто на
студентот му обезбедуваат 60 кредити, додека бројот на изборните наставни предмети што студентите
самостојно ги избираат од листата слободни изборни предмети, предложена од секоја единица на
Универзитетот посебно изнесува 4 и тие на студентот му обезбедуваат 24 кредити. Исто така,
студентот има обврска да изработи и јавно да брани дипломски труд, којшто се вреднува со 6 кредита.
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 ЗВО. Исто така, и предвидениот фонд часови за предавања, вежби и
дополнителни активности неделно, во рамките на оваа студиска програма, е во согласност со Законот
за високото образование. Ваквиот сооднос на теоретската и практичната настава директно води кон
исполнување на поставените цели на студиската програма.

I. СТУДИСКА ПРОГРАМА ТУРИЗАМ
Семестар 1
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.

Код
СПТ 101
СПТ 102
СПТ 103
СПТ 104

5.

1ХХ

Задолжителни предмети
Основинаправосотуристичкоправо
Социологијанатуризмот
Основинатуризмот
Странскијазик 1
Изборни предмети
Изборен предмет – група 1 ФТУ
Вкупно:

Часови
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
15+10

Кредити
6
6
6
6
6
30

Семестар 2
Ред.бр.
1.
2.

Код
СПТ 201
СПТ 202

3.

СПТ 203

4.

2ХХ

Задолжителнипредмети
Психологијавотуризмот
Економика и
организацијанатуризмот
Хотелиерство
Изборнипредмети
Изборенпредмет- група 1 ФТУ
Практичнаработа
Практичнаработа
Вкупно:

Часови
4+1
4+1

Кредити
7
7

4+1

7

3+2

6

15+5

3
30

Семестар 3
Ред.бр.
1.

Код
СПТ 301

2.
3.
4.

СПТ 302
СПТ 303
СПТ 304

5.

СПТ 305

Задолжителнипредмети
Менаџментвотуризмот и
угостителството
Културнонаследство
Сметководство
Познавањенастокасонауказаис
храна
Странски јазик 2
Вкупно:

Часови
3+2

Кредити
6

3+2
3+2
3+2

6
6
6

3+2
15+10

6
30

Часови
4+1

Кредити
7

4+1
4+1

7
7

3+2

6

15+5

3
30

Семестар 4
Ред.бр.
1.

Код
СПТ 401

2.
3.

СПТ 402
СПТ 403

4.

4ХХ

Задолжителнипредмети
Промотивниактивностивотури
змот
Меѓународентуризам
Туристичкагеографија
Изборнипредмети
Изборенпредмет – група 1
ФТУ
Практичнаработа
Практичнаработа
Вкупно:

Семестар 5
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Код
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ

Изборнипредмети
Изборенпредмет- група 1 ФТУ
Изборенпредмет- група 1 ФТУ
Изборенпредмет- група 1 ФТУ
Изборенпредмет- група 2 УКЛО
Изборенпредмет- група 2 УКЛО
Вкупно:

Часови
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
15+10

Кредити
6
6
6
6
6
30

Часови
4+1
4+1
4+1

Кредити
7
7
7

3+2

6

Семестар 6
Ред.бр.
1.
2.
3.

4.

Код
СПТ 601
СПТ 602
СПТ 603

6ХХ

Задолжителнипредмети
Маркетингвотуризмот
Патничкиагенции
Информациски
системивотуризмот
Изборнипредмети
Изборенпредмет- група 1 ФТУ
Практичнаработа
Практичнаработа
Вкупно:

3
15+5

30

Семестар 7
Ред.бр.
1.
2.

Код

Задолжителни предмети

Часови

Кредити

СПТ 701

Деловно планирање во
туризмот

4+1

7

СПТ 702

Одржлив развој на туризмот

4+1

7

Изборни предмети
3.

7ХХ

Изборен предмет- група 1
ФТУ

3+2

6

4.

7ХХ

Изборен предмет- група 1
ФТУ

3+2

6

Практична работа
Практична работа

3

Вкупно:

14+6

29

Часови
4+1

Кредити
7

Семестар 8

Ред.бр.
1.

Код
СПТ 801

2.
3.

8ХХ

4.

8ХХ

СПТ802

Задолжителнипредмети
Политика на развој во
туризмот
Практична работа
Практична работа
Изборнипредмети
Изборенпредмет-група 2
УКЛО
Изборенпредмет-група 2
УКЛО
Дипломскитруд
Дипломскитруд
Вкупно:

3
3+2

6

3+2

6

10+5

6
28

19. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ СО
ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И
ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ
Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети
Број на задолжителни предмети
21
60%
Процент на задолжителни предмети
Број на изборни предмети (група 1)
10
30%
Процент на изборни предмети – група 1
(изборни предмети што студентите самостојно ги
избираат од редот на сите наставни предмети
застапени на единицата на Универзитетот)
Број на изборни предмети (група 2)
4
10%
Процент на изборни предмети – група 2
(изборни наставни предмети што студентите
самостојно ги избираат од листата слободни изборни
предмети, предложена од секоја единица на
Универзитетот, посебно)
Вкупно предмети
35

Листа на задолжителни предмети
Шифра Задолжителни предмети
Прв семестар
СПТ101 Основи на право со туристичко право
СПТ102 Социологија на туризмот
СПТ103 Основи на туризмот
СПТ104 Странски јазик 1*
Втор семестар
СПТ201 Психологија во туризмот
СПТ202 Економика и организација на туризмот
СПТ203 Хотелиерство
Практична работа
Трети семестар
СПТ301 Менаџмент во туризмот и угостителството
СПТ302 Културно наследство
СПТ303 Сметководство
СПТ304 Познавање на стоки со наука за исхрана
СПТ305 Странски јазик 2
Четврти семестар
СПТ401 Промотивни активности во туризмот
СПТ402 Меѓународен туризам
СПТ403 Туристичка географија
Практична работа
Шести семестар
СПТ601 Маркетинг во туризмот
СПТ602 Патнички агенции
СПТ603 Информациски системи во туризмот

Кредити

фонд на часови

6
6
6
6

3+2
3+2
3+2
3+2

7
7
7
3

4+1
4+1
4+1

6
6
6
6
6

3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

7
7
7
3

4+1
4+1
4+1

7
7
7

4+1
4+1
4+1

СПТ701
СПТ702
СПТ801
СПТ802

Практична работа
Седми семестар
Деловно планирање во туризмот
Одржлив развој на туризмот
Осми семестар
Политика на развој во туризмот
Практична работа
Дипломски труд

3
7
7

4+1
4+1

7
3
6

4+1

Листа на изборни предмети
Шифр
а
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
1ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
2ХХ
4ХХ
4ХХ
4ХХ
4ХХ

Прв семестар
Ресторански менаџмент
Основи на готварство
Основи на право
Економика на угостителство и туризам
Стандардизација во туризмот и угостителството
Маркетинг истражување
Информациони технологии
Бизнис информатика
Економика на претпријатија
Претприемништво
Вовед во осигурувањето
Криминалитет и детекција
Осигурително право
Принципи на јавна администрација
Царинско работење
Царинско право
Царински систем и политика
Втор семестар
Гастрономски туризам
Основи на менаџмент во услужен сектор
Безбедност во туризмот
Статистика
Стопанска математика
Психологија во угостителството
Економика и техника на послужување
Основи на маркетинг
Статистички методи во услужен сектор
Банкарско работење
Основи на право
Економија
Принципи на управување со ризици
Микробиологија на храна и пијалоци
Меѓународен бизнис
Четврти семестар
Деловно планирање во услужен сектор
Менаџмент на човечки ресурси во услужен
сектор
Економика и организација на угостителство
Комуникации во туризмот

кредити фонд на часови
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

6
6

3+2
3+2

6
6

3+2
3+2

4ХХ
4ХХ
4ХХ
4ХХ
4ХХ
4ХХ
4ХХ
4ХХ
4ХХ
4ХХ
4ХХ
4ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
1ХХ
5ХХ
5ХХ
5ХХ
6ХХ
6ХХ
6ХХ
6ХХ
6ХХ
6ХХ
6ХХ
6ХХ
6ХХ
6ХХ
6ХХ

Психологија во угостителство
Храна и култура
Национална кујна
Менаџмент информациони системи во
угостителството
Психологија на исхрана
Деловна психологија
Маркетинг во угостителството
Меѓународна трговија
Актуарство
Фискален систем
Царинска тарифа
Криминалистичка психологија
Петти семестар
Туристичка дестинација
Организирање на конгреси и средби
Здравствен туризам
Сообраќај во туризмот
Меѓународен патнички промет
Деловнo комуницирање
Стратегиски менаџмент во услужен сектор
Канали на продажба
Енологија
Маркетинг истражување
Царинско познавање на стоката
Економика на европски интеграции
Криминалитет и детекција
Меѓународен маркетинг
Платни системи
Заштита на културно наследство
Нутрицизам
Управувачко сметководство
Осигурување во туризмот и угостителството
Реосигурување
Применето царинско работење
Економија на Македонија
Финансиски систем
Договори во меѓународен промет
Шести семестар
Анимации во туризмот
Контролинг
Менаџмент на производство на храна во
угостителство
Маркетинг на храна и пијалаци
Бар и барско работење
Меѓународен менаџмент во услужен сектор
Финансиски менаџмент
Животно и здравствено осигурување
Институции на социјално осигурување и
пензиски систем
Транспорт и осигурување во меѓународна
трговија
Царинско казнено право

6
6
6
6

3+2
3+2
3+2
3+2

6
6
6
6
6
6
6
6

3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

6
6
6

3+2
3+2
3+2

6
6
6
6

3+2
3+2
3+2
3+2

6

3+2

6

3+2

6

3+2

6ХХ
6ХХ
7ХХ
7ХХ
7ХХ
7ХХ
7ХХ
7ХХ
7ХХ
7ХХ
7ХХ
7ХХ
7ХХ
7ХХ
7ХХ
8ХХ
8ХХ
8ХХ
8ХХ
8ХХ
8ХХ
8ХХ
8ХХ
8ХХ
8ХХ
8ХХ

Хартии од вредност со фиксен принос
Царинска управна постапка
Седми семестар
Валоризација на туристички ресурси
Кетеринг
Управно право
Странски јазик 3
Корпоративно финансиско управување
Инвестиционен менаџмент
Осигурување во земјоделството
Деловно право
Уставно право
Хотелски инжинеринг
Неживотно осигурување
Меѓународна шпедиција
Организациско учење
Осми семестар
Трговска логистика
Меѓународни економски односи
Странски јазик 4
Економија на развој
Техники на мерење на ефикасноста на
пропагандата
Применето шпедитерско работење
Облигационо право
Трговско право
Анализа на ризикот во осигурувањето
Диететика
Менаџмент на знаење
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21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВАТА ГОДИНА
НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се определува со
Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски”
– Битола. Во прва година во академската 2017/2018 год. планирано е да се запишат вкупно 200
студенти. Предвидениот број за запишување редовни студенти е 120 (сто и дваесет) од кои во државна
квота е 80 (осумдесет), а во квота со кофинансирање е 40 (четириесет)студенти. Исто така, се
предвидува запишување на 80 (осумдесет) вонредни студенти.
22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И ДОПОЛНИТЕЛНА
ЛИТЕРАТУРА
Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните програми книжен
фонд на домашни и странски монографски публикации; поседува доволен број преведени книги и
литература кои се дел од проектот за превод на странски книги и стручна литература, како и голем
број домашни и странски стручни списанија што во целост ја покриваат задолжителна и дополнителна
литература за предметите од студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната
литература за секој наставен предмет е јавно објавена и достапна на web страната на единицата.
Според одлуката на ННС на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, бр.11-443/2 од
14.07.2004 година и според Правилникот за издавачка дејност на Универзитетот Св. Климент
Охридски-Битола, на студентите им се обезбедува литература за задолжителните и изборните
предмети вклучени во наставната програма. Исто така, ФТУ-Охрид располага со соодветен книжен
фонд во библиотеката со домашни и странски библиографски единици. Студентите имаат можност да
се во тек со современите наушни и стручни истражувања од областа на туризмот и угостителството
преку користење на меѓународни списанија.
Дополнително во Прилог бр.3 има преглед на задолжителна и дополнителна литература од
ангажираните професори поединечно по секој предмет.
23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И УНИВЕРЗИТЕТОТ
Web страната на единицата: www.ftu.uklo.edu.mk
Web страната на Универзитетот: www.uklo.edu.mk
24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
Студентот кој ќе ги заврши сите обврски предвидени со студиската програма се стекнува со звање
Дипломиран менаџер по туризам
Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го стекнува по
завршувањето на студиската програма е BA in tourism.
25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ ОДРЖУВА
КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА
Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во согласност со
националните законски акти (Закон за високото образование на Република Македонија, Упатство за
критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовните установи
и на академскиот кадар на Република Македонија), како и стандардите за институционална евалуација
на Европската асоцијација на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија на

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: настава, научноистражувачка дејност, управување и администрација.
Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на наставнообразовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува Комисија за
самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската Комисија за самоевалуација
формирана од страна на Сенатот на Универзитет. Покрај другите индикатори, информации по
различни прашања за студиската програма се добиваат и преку искажаното мислење од организирана
студентска анкета во текот на годината и истото е во насока на преземање соодветни корективни
мерки и активности.
Квалитетот на наставата на студиската програма по Туризам на ФТУ Охрид се изведува преку
контрола на истата, согласно законските прописи, анкетирање на студентите со цел укажување на
можни подобрувања на наставата и организација на студиите. На ФТУ – Охрид во определени
временски рокови се спроведува интерна и екстерна евалуација, со цел подобрување на квалитетот на
студирањето. По дипломирањето, студентите се следат на професионален план и ангажираност, се
остварува постојана комуникација со цел да се има увид во применливоста на знаењата и вештините
стекнати во текот на студирањето
26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА
Комисијата за самоевалуација на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, изврши анализа на
повеќе сегменти во работењето на Факултетот. Всушност е извршена целосна анализа која опфати:
 Опис на Факултетот,
 Сите студиски програми на додипломски студии
 Наставен и соработнички кадар,
 Наставна дејност,
 Студенти,
 Простории и материјални ресурси,
 Логистика,
 Надворешна соработка на Факултетот,
 Научно истражувачка работа на Факултетот,
 Финансирање.
Анализата на секој сегмент овозможи донесување на констатации за постојните состојби и за
проблемите кои се јавуваат во процесот на работата. При тоа користејќи ги методите на споредување,
дескрипција и расчленување, дедуктивниот метод и моделот на SWOT анализата за секој сегмент се
идентификувани добрите страни во работењето, слабостите во работењето, можностите кои ќе
придонесат за надминување на слабите страни во работењето, како и опасностите, односно
тешкотиите кои што можат да се јават на патот на реализирање на целите на Факултетот.
И покрај наведените потешкотии кои се јавуваат при обавувањето на работниот процес, општ
заклучок е дека факултетот има значајни постигнувања на полето на наставната и научноистражувачката работа. Факултетот во еден перманентен процес работи на осовременување на
постојните студиските програми, воведува нови атрактивни студиски програми прифаќајќи ги
предизвиците на турбулентното опкружување. Исто така, Факултетот перманентно ја проширува и
продлабочува меѓународната соработка со сродни институции во земјата и надвор од неа. Вклучен е во
изготвување на проекти и организира меѓународни симпозиуми и конференции.
Факултетот им обезбедува релативно висок студентски стандард на студентите, можности за
нивно вклучување во низа активности, посети на странски универзитети во рамките на меѓународната
размена на студенти. Студентите исто така се вклучени во процесот на управување преку учество во
Наставно-научниот совет на Факултетот и деканатската управа. Просториите и материјалните ресурси,
како и логистиката на Факултетот задоволуваат, но се јавуваат проблеми во обезбедувањето на
средства за финансирање на опремување на одредени простории (ресторан, кујна, лаборатории за
испитување на квалитетот на храна) и набавка на пософистицирана опрема за истите, а со цел
подигнување на квалитетот на практичната настава, која што поради природата на Факултетот
претставува значаен дел на вкупната наставна дејност и научно-истражувачка работа.
Од спроведената анкета се добиени следните сублимирани резултати, кои комисијата ги коментираше:

-

-

-

-

На прашањето дали наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на наставата
средната оценка од страна на испитаниците изнесува 4,723739 што претставува солиден
одговор, односно скоро сите одговори главно се согласуваат. Тоа се однесува за сите 30
наставници.
Второто прашање кое се однесува на тоа дали наставникот за време на предавањата е посветен
и умее да го задржи вниманието на студентите до крајот на предавањата, испитаниците
одговориле со средна оценка од 4,653631, што значи дека скоро сите студенти за сите
наставници главно се согласиле дека наставниците се посветени и го задржуваат вниманието до
крајот на предавањата.
На третото прашање анкетираните студенти одговориле исто така позитивно, односно дека
наставниците ги поттикнувале студентите на активности, самостојни активности и
стимулирање на прашања, со средна оценка од 4,5991, односно главно се согласуваат со тоа.
Дали наставниците редовно ја одржувале наставата по своите предмети, студентите главно се
согласиле со тоа, со релативно висока средна оценка од 4,746967.
Студентите за тоа дали наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со нив,
одговориле дека главно се согласуваат, односно средна оценка од 4,671382.
За личната култура и однесувањето на наставниците студентите одговориле исто дека главно се
согласуваат дека се на високо ниво со висока средна оценка од 4,70157.
За тоа дали наставниците објективно ги оценуваат резултатите од работата на студентите тие
одговориле дека главно се согласуваат со средна оценка од 4,649092.
Студентите за прашањето дали постои соодветна основна и дополнителна литература по
задолжителните предмети одговориле дека главно се согласуваат со тоа тврдење со висока
средна оценка од 4,62625.

Глобална оценка од спроведените анкети е дека добиените резултати се прилично
задоволителни и тоа по сите прашања. Постојат одредени очекувани варијации, кои произлегуваат од
индивидуалните карактеристики на наставниот кадар, спецификите на предметите, неделниот фонд на
часови, студиската година, како и варијации што произлегуваат од случајниот избор на студентите во
примерокот. Меѓутоа, за сите наведени прашања добиени се повисоки оценки од 4,6.

Добра страна: Според добиените резултати, наставниците генерално одговараат на задачите во
смисла на квалитетно одржување на наставата, односот и комуникацијата со студентите, оценувањето
на студентите, како и редовност на наставата.
Слаба страна: Недостаток од млади соработници во тимот на вработени на ФТУ, што
долгорочно води кон непостоење на континуитет во изградувањето на соодветна замена на
професорите кои заминуваат во пензија.
Можности: Користење на современа странска, преведена литература како основна и
дополнителна во предавањата и вежбите. Искористување на разните проекти и грантови за размена и
студиски престои за усовршување и обука во странство, како и престои на наставници од
универзитети во странство на ФТУ. Корисни ефекти од можностите кои ги нуди клиничката настава
која допринесува за квалитетот на вкупната настава.
Тешкотии: Недостаток на софистицирана опрема за дел од стручните предмети, за кои
факултетот е во тек на реализација.
Акционен план: Во соработка со Министерството за образование, да се пристапи кон
изнаоѓање на средства за дополнувње на опремата, како и вработување на соработници.

27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
Туризам

ул. Кеј Маршал Тито 95, 6000 Охрид, Република Македонија
www.ftu.uklo.edu.mk

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА
Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и УНЕСКО/ЦЕПЕС.
Цел на ,,Додатокот на дипломата“ е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски квалификации
(дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото, контекстот, содржината
и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на оригиналната диплома, кон која е
додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари за вредноста, еквавилентноста со
други студии и сугестии за признавање.

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА
1.1 Име:
1.2 Презиме:
1.3 Датум на раѓање, место и
држава на раѓање:
1.4 Матичен број и број на
студентско досие:
2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА
2.1 Датум на издавање :
2.2 Назив на квалификацијата:

2.3 Име на студиската програма,
односно главно студиско подрачје,
поле и област на студиите

Дипломиран менаџер по туризам
Туризам,
5.00, Општествени науки,
5.14 Туризам и угостителство
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола.
Државен универзитет, формиран во 1979 год. со
одлука на Собранието на РМ.

2.4 Име и статус на
високообразовната/научната
установа која ја издава дипломата:

Факултет за туризам и угостителство-Охрид, е
формиран во 1978 год. од страна на Собранието на
СИЗ за насочено образование со решение бр.23-2733/1.
Последна акредитација на студиската програма
доделена од Одбор за акредитација и евалуација на
високото образование на РМ 12-127/2 од 12.09.2012

2.5 Име и статус на
високообразовната/научната
установа (доколку е различна)
која ја администрира дипломата:

/

2.6 Јазик на наставата:

Македонски

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
3.1 Вид на квалификацијата
(академски/стручни студии):

Академски (универзитетски) студии

3.2 Степен (циклус) на
квалификацијата; времетраење на
студиите:

Прв циклус четиригодишни универзитетски студии

3.3 Траење на студиската
програма: години и ЕК

4 години (8 семестри, 15 седмици/семестар), 240 ЕКТС

3.4. Услови за запишување на
студиската програма

Положена државна или меѓународна матура, односно
училишна матура или завршен испит; четиригодишно
средно образование (пред академската 2007/2008 кога
не се полагала државна матура); како и други услови
утврдени во Конкурсот за запишување студенти во
прва година на прв циклус студии во соодветната
академска година на запишување.

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
4.1 Начин на студирање
(редовни, вонредни):

Редовен
Студиите од прв циклус студиска програма царина и
шпедиција завршуват со полагање на сите испити согласно
студиската програма, односно со освоени 240 кредити. 60%
од предметите се задолжителни, а 40 % се изборни.
Согласно студиската програма дипломираните менаџери по
царина и шпедиција ги изучувааат теоретските и практични
проблеми од областа на царината и шпедицијата, а се
стекнуваат со следните знаења и вештини: спроведување
на царински надзор; спроведување на царинска контрола,
царинење на стока; знаења од истражни и разузнувачки
мерки за откривање и процесуирање на царинските
деликти; поведување и водење на царинска управна
постапка; вршење пресметка и наплата или враќање на
извозни и увозни давачки, даноци и други јавни давачки;
организирање отпрема и допрема на стока во земјата и
странство и тн.

4.2 Барања и резултати на
студиската програма:

4.3. Податоци за студиската
програма (насока, модул,
оценки, ЕК) 1
1

Додаток 4.3 е Уверението за положени испити

Со едукацијата на оваа студиска програма треба да се
одговори оптимално на потребите на општеството за
високо квалификувани кадри способни за решавање на
проблемите на сите системски нивоа во земјата и
странство. Со едукација на оваа студиска програма ќе се
разрешат потребите од меѓународна соработка во
институционални рамки и пошироко. Со завршување на
првиот циклус студентот е оспособен за работа во
институции ангажирани на работа во областа на царината и
шпедицијата, како и за научно-истражувачка работа.
Студeнтот е компетентен за развивање интегритет и
решителност; систематски приод; комуникациски вештини;
аналитичко и критичко размислување; прилагодливост и
преземање ризик; способност за донесување одлуки;
лидерство (водство); управување и раководење со
компаниите од приватниот и јавниот сектор; менаџерски
позиции во деловните субјекти.
Царина и шпедиција
Студентот дипломира со 240 EKТС, процентот на
соодносот на задолжителни-изборни предмети е во

согласност со Законот за високото образование. Некои од
предметите вклучуваат работа на студентот на терен, или
изработка на проектни задача или семинарска работа. За
сите предмети е задолжително посетувањето на
предавањата и вежбите. За време на последниот семестар
студентот запишува, изработува и брани завршен проект.
Просечната оценка на студирање се пресметува како
просек на сите оценки по сите предмети.

4.4 Систем на оценување (шема
на оценки и критериуми за
добивање на оценките)

Национална
оцена

Опис

Дистрибуција

10

И вонреден

91-100

9

Одличен

81 – 90

8

Многу добар

71 – 80

7

Добар

61 – 70

6

Доволен

51 - 60

5

Недоволен

0 - 50

Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена. Оценката се
формира врз основа на постигнатиот успех од
колоквиумите и/или завршниот испит (максимум 80
поени), присуство и активност на предавање и вежби
(најмногу 10 поени), семинарска работа / проектни задачи /
елаборати (најмногу 10 поени). За завршување на студиите
неопходно е студентот да добие преодни оценки по сите
предмети од студиската програма.
4.5 Просечна оценка во текот
на студиите

7,37

5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

5.1 Пристап до натамошни студии

Овој степен овозможува запишување на втор циклус на
универзитетски студии.

5.2 Професионален статус (ако е
применливо)

Со оваа диплома се добива директен пристап до
професионално ангажирање во струката..

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
6.1 Дополнителни информации за
студентот:

6.2 Дополнителни извори за
високообразовната установа:

www.ftu.uklo.edu.mk
www.uklo.edu.mk
tel. +389 (0) 46 262 147
fax. +389 (0) 46 264 215

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:

7.1 Датум и место:
7.2 Име и потпис:

7.3 Функција на потписникот:

Декан
Ректор

7.4 Печат

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

8.1 Видови високообразовни установи

8.2 Вид на студии

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола е
највисока автономна јавна високообразовна, научна,
односно уметничка установа која го обезбедува
единството во вршењето
и развојот на високото
образование, науката, уметноста и стручноста и
непосредно и преку своите единици од различни
студиски подрачја пренесува сознанија од повеќе
научни односно уметнички подрачја и дисциплини.
Академските студии ги оспособуваат студентите за
вршење на дејности во науката и високото образование,
во деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во
целост преку оспособување за развој и примена на
научните и стручните достигања.
Стручните студии им даваат на студентите знаења и
вештини кои им овозможуваат вршење на стручни
занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување
во работниот процес.
Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на
високото образование се потпира врз функционирањето
на Одборот за акредитација и евалуација. Системот на
обезбедување и оценување на квалитетот на високото
образование опфаќа:

8.3 Акредитација на високообразовната
установа

- одобрување, потврдување и признавање на
високообразовна установа и на студиски програми, за
вршење на високообразовна дејност согласно со овој
закон, што се остварува преку акредитација,
- процена на квалитетот на вршењето на
високообразовната
дејност,
управувањето,
финансирањето, академските и други активности и
нејзините приоритети, што се остварува преку системот
на евалуација, и
- други активности и механизми преку кои се развива и
одржува квалитетот на високото образование утврдени

со закон и актите на телата што го оценуваат квалитетот
на високото образование.
Студиските програми за стекнување на образование се
распоредуваат во три циклуси на високото образование:
- прв циклус академски студии коишто по правило траат
од три до четири години и со нивно завршување се
стекнуваат 180 до 240 ЕКТС. Лицето кое ги завршило
студиите се стекнува со диплома со додавка на
соодветната струка, а во меѓународниот промет и
дипломата на англиски јазик, академскиот назив по
завршувањето на првиот циклус на студии е baccalaureus
односно baccalaurea
8.4 Структура на високообразовните
универзитетски (академски) студиски
програми

- втор циклус академски студии коишто по правило
траат од една до две години (или подолго доколку тоа е
во согласност со меѓународно прифатените стандарди за
даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат
60 до 120 ЕКТС. Вкупниот број кредити кои се
стекнуваат на првиот и вториот циклус на
универзитетските студии изнесува 300 ЕКТС. Лицето
кое ги завршило студиите се стекнува со научен назив
магистер, а во меѓународниот промет и дипломата на
англиски јазик, академскиот назив по завршувањето на
вториот циклус е master.
- трет циклус академски студии или докторски студии
траат три години и носат 180 ЕКТС. Со јавна одбрана на
докторскиот труд стекнува назив доктор на науки (dr.sc).
Стручните студии траат три години и со нивно
завршување се стекнуваат 180 ЕКТС, а по исклучок
можат да траат четири години и со тие студии се
стекнуваат 240 ЕКТС.

8.5 Структура на високобразовните
стручни студии

Со завршување на стручните студии се стекнува
диплома со додавка на соодветната струка, а во
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик,
стручниот назив по завршувањето на првиот циклус
стручни студии е baccalaureus односно baccalaurea со
додавка на струката.
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат
една година и со нивното завршување се стекнува звање
специјалист од одредена струка (spec.) кое се користи
покрај стручниот назив стекнат на стручните студии или
академските студии од прв циклус.

8.6 Услови за запишување на студиите

Завршено осумгодишно основно образование (пред
воведувањето на деветгодишното основно образование
во 2006/2007 година); завршено четиригодишно средно
образование и други услови утврдени со Законот за
високото образование, Статутот и Правилникот за
условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св.

Климент Охридски“ - Битола.

Проверката на знаењето на студентот се врши
континуирано во текот на наставно-образовниот процес
и се изразува во поени.
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот (
по длови или во целина) студентот може ад оствари
најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која
се изразува до 10 (десет), при што оценките го
означуваат следниов успех:
10 - извонреден
9 - одличен
8.7 Систем на оценување

8 - многу добар
7 - добар
6 - доволен
5 - недоволен
Завршното оценување задолжително се запишува во
индексот или во некој друг документ и во пријавата за
завршното оценување.
Просечниот
успех
на
студентот
претставува
аритметичка средина на оценките од завршното
оценување по сите наставни предмети во текот на
студиите, вклучувајќи го и завршниот испит.

ПРИЛОГ БР.2
Согласност за учество во изведување настава согласно член 27 од Законот за
високо образование

ПРИЛОГ БР.3
Предметни програми за предметите вклучени во студиската програма

1.ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Основи на право со туристичко право
СПТ101
ТУРИЗАМ
Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Прв циклус
1/1

Број на ЕКТС
кредити
Проф.д-р Ристо Речкоски

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со основните елементи и карактеристики на правото
воопшто, основните правни институти, основните елементи на правниот поредок,
правниот систем на државата, субјектите на правото и стварите како дел од правото, а
особен акцент се става на туристичкото право, како посебна гранка на правото,
односно договорите кои се користат во туристичката и хотелската индустрија, нивното
правно регулирање и посебните правила кои важат за нив, како и посебните
инструменти за плаќање во туризмот
Содржина на предметната програма:
Правен систем, правен поредок, правни акти; Субјекти на правото, Стварите како
објект на правото; Општ дел на туристичкото право; Договор за организирање на
патување; Посреднички договор за организирање на патување; Договор за алотман;
Договор за угостителска остава; Договор за хотелски услуги и договор за резервација;
Договор за користење на услуги во храна и пијалак, договор за закуп на угостителски
објект и договор за time-sharing; Договор за превоз на лица; Осигурувањето во
туризмот; Инструменти за плаќање во туризмот.
Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности,
индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150 часови
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности
Предавања – теоретска
45 часови
настава
Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
Max 80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10
Активност и учество
10
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски, (можност и за англиски)
Предавања, вежби, дискусии, студиски посети,
истражувачки активности, индивидуална
работа, групна работа, самостојно учење.

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
М.Крстаноски
Туристичко право
ФТУ-Охрид
2.
М.Крстаноски, Р.Речкоски
Основи на правото
ФТУ-Охрид
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Р.Речкоски
Граѓанско право
Коста Абраш
2.
Cournoyer N.,
Hotel, restaurant and travel law
Thomson and
Marshal A.,
Delmar Learning,
Morris K.
New York
3.
Capar R.
Turisticko i ugostitelsko pravo
FTHM-Opatija

Година
2007
2005
Година
2011
1993

1998

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Социологија на туризмот
2.
Код
СПТ102
3.
Студиска програма
Туризам
4.
Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6.
Број на
Академска година / семестар
ЕКТС
1/1
7
6
кредити
8.
Наставник
Проф.д-р Пере Аслимоски
9.
Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да навлезат во суштината на бројните социо-културни аспекти на туризмот,
туризмот да се разбере како сложена социокултурна целина обликувана од бројни
општествени и културни влијанија , но и бројните начини на кои туризмот преку
носителите на туристичкиот процес ( туристите, туристичката маса, туристичките групи ,
туристичките организации и реципиентното население влијае врз обликувањето и
менувањето на општествената стварност
11. Содржина на предметната програма

Социологијата во системот на општествените науки

Социологијата на туризмот во системот на општествените науки

Туризмот како општествена појава

Општество и култура

Културата и туризмот

Храната и исхраната како социокултурна и туристичка појава

Туризмот и културно наследство

Туризмот и традициите

Поединец, општество, туризам

Општествена комуникација и интеракција

Последици од општествената комуникација и интеракција во туризмот
Глобализацијата и туризмот
Безбедноста во туризмот како општествена појава
12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на семинарска работа, презентација
13. Вкупен расположлив фонд на
150 часови
време
14. Распределба на расположливото
3+2
време
15. Форми на наставните
45 часови
15.1 Предавања – теоретска настава

активности
15.2

16.

Други форми на
активности

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

30 часови

Други форми на активности

75 часови

16.1

17.

Начин на оценување
17.1

Тестови
Семинарска работа/проект, презентација писмена и
усна
Активност и учество

17.2
17.3
18.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература

80 бодови
10 бодови
10 бодови

до 50 бода
од 51 до 60 бода
Од 61 до70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до100 бода

5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Редовност во посетувањето на наставата
Македонски јазик
Анкетирање на студентите и редовна евалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
22.
1

1.

Автор
Проф.д-р Пере
Аслимоски, доц. д-р
Саше Герасимоски

Наслов

Социологија на
туризмот

Издавач

ФТУ - Охрид

Година

2011

2.
3.
Дополнителна литература
22.
2

Ред.
број
1.

Автор
Тоновски Ѓ.

Наслов
Туризмот и
општеството

Издавач
Студентски
збор

Година
1997

2.

Чомиќ Џ.

Социологија
туризма

3.

Бошале Н.

Туризмот е наше
гостољубие и
човекољубие

Виша
хотелијерска
2003
школа београд
2011
ФТУ ОХРИД

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Основи на туризмот
2. Код
СПТ 103
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
1/1
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

10

11

Содржина на предметната
програма

Методи на учење
12
13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

18

Други форми на активности

6
Проф. Д-р Науме Мариноски
Исполнување на условите предвидени за
запишување на прв семестар
Основна цел на овој предмет е студентите да
стекнат основни знаења од областа на туризмот за
да можат да ги следат пошироко стручните и
потесно стручните предметни програми од областа
на туризмот.
Предмет и задачи на проучувањето на туризмот,
дефиниции на туризмот, фактори на туризмот,
функции на туризмот, видови на туризам,
туристичка футурологија.
Следење на настава, индивидуално учење,
индивидуално или тимско изработување на
семинарска работа, есеј, проектен труд
150 часови, 3+2
Настава, изработка на семинарски работи, есеи,
пристапни трудови, проектни задачи, самостојно
учење, подготовка за колоквиуми и испит
15.1
Предавања – теоретска
45 часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16.1
Други форми на
75 часови
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5(пет)

до 50 бода
(F)
од 51 до 60 бода

6(шест)
(E)

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)
(A)

19.
20.
21

22.

Услов за потпис и полагање на Присуство на часови
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
евалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Д-р Науме
"Основи на
Мариноски
туристичката
теорија и практика"
2.
3.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
2.
3.

Издавач/година
ЦНИР при ФТУ
Охрид, 2005

Издавач/година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот
Англиски јазик 1
предмет
2. Код
СПТ104
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица,
односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
6. Академска година /
1/1
7. Број на
семестар
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Професор Д-р Ирина Петровска
9. Предуслови за запишување Основни предзнаења за англиски јазик
на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентот да се стекне со пред средно ниво на англискиот јазик

6

11. Содржина на предметната програма:
Pre-intermediate level for Reading, Checking for understanding, Vocabulary, Language,
Correspondence, Translation, Language Section, Professional portfolio, Listening, Reading,
Writing, Communication.
Professional texts.
12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на семинарска работа, презентација
13. Вкупен расположлив фонд 150 часови
на време
14. Распределба на
3+2
расположливото време
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска настава
45 часови
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
19. Услов за потпис и
Присуство на предавања, исполнување на зададени
полагање на завршен испит активности (проектни задачи, самостојни задачи, и сл.)
20. Јазик на кој се изведува
Англиски јазик
наставата
21. Метод на следење на
Надворешна и внатрешна евалуација
квалитетот на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Д-р Ирина
Англиски за туризам и
ФТУ –
1999
22.1
Петровска
угостителство
Охрид
2.
Swan, M.
How English Works
Oxford
1997
Walter, C.
University
Press
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
22.2 1.
OUP
Dictionary of English
Language

Издавач
OUP

Година
2000

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот
Германски јазик 1
предмет
2. Код
СПТ104
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
6. Академска година / семестар
1/1
7. Број на
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Јаготка Стрезовска
Доц. Д-р Елена Цицкоска
9. Предуслови за запишување на Стекнати основни познавања од германскиот јазик
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување деловна компетенција на германски јазик од областа на туризмот и
совладување на сите вештини и стручни знаења, кои се неопходни за подобрување на
секој професионален и приватен живот; подобрување на професионалните шанси и
развивање на познавањата и знаењата од културата и однесувањето на лица од
германски говорни подрачја. Јазични, интеркултурни и клучни компетенции за
комуникација со туристи од германско говорно подрачје
11. Содржина на предметната програма:
Туристичка понуда, патување, хотел, во ресторан, на туристичка берза, деловна
кореспонденција, Германија, Австрија и Швајцарија како туристисчки дестинации,
Македонија како атрактивна туристичка дестинација, туризмот во 21 век.
12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на семинарска работа, презентација
13. Вкупен расположлив фонд на 150часови
време
14. Распределба на
3+2
расположливото време
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска настава
45
активности
часови
15.2
Вежби (лабораториски,
30
аудиториски), семинари, тимска
часови
работа
16. Други форми на активности
16.1
Други форми на активности
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)

(бодови/оценка)

од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
Присуство на предавања, исполнување на зададени
активности (проектни задачи, самостојни задачи, и сл.)
Германски јазик

19. Услов за потпис и полагање
на завршен испит
20. Јазик на кој се изведува
наставата
21. Метод на следење на
Надворешна и внатрешна евалуација
квалитетот на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Јаготка
Deutsch im Tourismus
ЦНИР-Охрид
Стрезовска
22.1
2.
Елена Цицкоска
Willkommen in
ЦНИР-Охрид
Makedonien
3.
Jagotka
Geschäftskommunikation ЦНИР-Охрид
Strezovska
Deutsch in Tourismus
und Hotellerie
4.
Алаѓозовски/
Deutsche Korrespondenz ЦНИР-Охрид
Цицкоска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Levy-Hillerich,
Mit Deutsch Studieren
Archipelago
22.2
Serena, Baric,
arbeiten leben
Milano
Cickovska
2.
Rau-Grceva
Großes MakedonischMagor, Skopje
Deutshes Wörterbuch
3.
Helbig-Buscha
Deutsche Grammatik
Langenscheidt

Година
2014
2007
2007

2003

Година
2010

2006
2001

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Психологија во туризмот
2. Код
СПТ 201
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
1/2
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

10

Содржина на предметната
програма

11

7
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Базични предзнаења од општествените и
хуманитарните науки
Едукација и доедукација на идни и сегашни менаџери
и вработени во туристичкиот бизнис. Стекнување
знаења од областа на бизнис психологијата за нивна
имплементација во туристичката пракса и успешно
справување со пазарната конкуренција. Стекнување
знаења и вештини за мотивирање на вработените,
деловните партнери и потрошувачите, како
најзначаен дел од психолошкиот синџир за
профитабилно одржување и градење на туристичкиот
бизнис.
Вовед во психологијата во туризмот; психолошки
модел на туристичкиот бизнис; психолошки
принципи на програмите за обука во туризмот;
психолошки методи за обука: планирање,
надгледување и оценување; психологија на личноста
на менаџерот; психичките процеси како базични
детерминанти: когнитивни, афективни и конативни;
психички особини како манифестни детерминанти на
однесувањето на менаџерот: темперамент, карактер,
способности и ставови; толкување и проценување на
однесувањето на менаџерот; типологии на личноста и
психопатологија; основи на психологијата на
организациското однесување; психолошки фактори на
дизајнирање на организацијата и однесувањето на
вработените; кадровска психологија во процесот на
вработување, прераспоредување и унапредување на
вработените; мотивирање на вработените: техники;
психологија на водството, стилови на раководење;
психологија на групно и тимско работење;
конфликтите во организациското однесување и нивно
надминување; развој на организацијата и психолошки
методи за управување со знаењата; мотивацијата
движечка сила во туристичкиот бизнис: механизми на

Методи на учење
12
13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

18

настанување,идентификација, сложеност,туристички
мотиви; мотивацијата на личноста и туристичката
пропаганда и промоција; психолошки принципи и
психолошки карактеристики на туристичките
потрошувачи; психолошки модели на однесувањето
на потрошувачите; мотивирање и успешна
туристичка пропаганда и промоција; мотивациски
модели на однесувањето на туристичките
потрошувачи: активни и потенцијални; мотивациски
модел на делувањето на туристичката пропаганда на
туристичкиот пазар; психолошки профил на
туристичкиот водич и придружник; психологија на
туристичките групи: перформанси и динамика.
Под надзор: предавања и вежби; Самостојна работа:
проектни задачи, семинарски, лабораториски вежби,
работа на терен.
175 часови
4+1
15.1
15.2

Други форми на активности

16.1

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности
80

45 часови
30 часови

75 часови

бодови

10

бодови

10

бодови
5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)
8(осум) (C)
9(девет) (B)
10(десет) (A)

до 50 бода
Од 51 до 60 бода
Од 61 до 70 бода
Од 71 до 80 бода
Од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Економика и организација на туризмот
2. Код
СПТ202
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
6. Академска година / семестар
1/2
7.
Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Митре Аврамоски
9. Предуслови за запишување на Предзнаења од економијата
предметот
10.Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од економските аспекти на
туризмот и неговата организациска поставеност
11.Содржина на предметната програма:
Предметната програма се состои од два дела. Првиот дел е посветен на економиката на
туризмот во кој студентите ќе се запознаат со поимот и предметот на проучување на
економиката на туризмот, дефинициите за туризмот, туристот и сл., а потоа со туризмот
како стопанска појава и со значењето на туризмот, односно функциите, ефектите и
влијанијата на туризмот. Исто така во овој дел се обработува и туристичкиот пазар.
Вториот дел се однесува на организацијата на туризмотво кој најнапред се дефинира
организацијата како наука а потоа се обработуваат организацониот систем и одделно
секој од туристичките органи.
12.Методи на учење:
13.Вкупен расположлив фонд на 175 часови
време
14.Распределба на
4+1
расположливото време
15.Форми на наставните 15.1
Предавања – теоретска настава
60 часови
активности
15.2
Вежби (лабораториски, аудиториски),
15 часови
семинари, тимска работа
16.Други форми на
16.1
Други форми на активности
100часови
активности
17.Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација:
10 бодови
писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18.Критериуми за оценување
до 50 бода 5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
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) (A)
Присуство на настава и положени колквиуми

19.Услов за потпис и полагање
на завршен испит
20.Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
21.Метод на следење на
квалитетот на наставата
22.Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Д-р Митре
Екномика и
22.1
Аврамоски
организација на
туризмот
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
Штамбук М.
1.
Економика и
22.2
организација у
угоститељству
2.
3.

Издавач
ФТУ Охрид

Издавач
Школска книга,
Загреб

Година
1999

Година
1974

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот
Хотелиерство
предмет
2.
Код
СПТ 203
3.
Студиска програма
Туризам
4.
Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
6.
Академска година / семестар 1/2
7.
Број на ЕКТС
7
кредити
8.
Наставник
Проф. Д-р Зоран Тунтев
9.
Предуслови за запишување
/
на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Основната цел е студентите да навлезат во тајните на хотелскиот бизнис и да ги
научат основните правила на игра во современото хотелиерство.
11. Содржина на предметната програма:
Поим и значење на хотелиерството, организирање на хотелиерството, карактеристики
на угостителските објеки за сместување, хотелот како најголема деловна единица во
угостителството, организација на оделни функции во хотелиерството.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, презентација
Вкупен расположлив фонд на 175 часови
време
Распределба на
4+1
расположливото време
Форми на наставните 15.1
Предавања – теоретска настава
60 часови
активности
15.2
Вежби (лабораториски, аудиториски),
15 часови
семинари, тимска работа
Други форми на
16.1
Други форми на активности
100часови
активности
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација:
10 бодови
писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање
Присуство на настава и положени колквиуми

20.
21.
22.

на завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
Евалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
22.1 1.
Д-р Митре
Хотелско работење
Аврамоски
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
22.2
1.
Д-р Зоран Тунтев Хотелски лексикон
2.
3.

Издавач
ФТУ Охрид

Издавач
ФТУ Охрид

Година
2005

Година
2007

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент во туризам и угостителство
2. Код
СПТ301
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
2/1
6. Академска година / семестар
7
8
9
10

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)
Содржина на предметната
програма

11

12
13
14

Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

18

6
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ
Предзнаења од областа на туризмот и управувањето
Да се сфати улогата и значењето на менаџментот во
услужните
дејности
со
своите специфични
карактеристики
Вовед, Теоретски пристап во менаџментот, Фази во
процесот на менаџмент, систем на менаџерска
субординација, различни пристапи, Развој и
принципи на менаџментот, Менаџмент на услуги,
Современи тенденции во работењето во туризмот и
угостителството, Функции на менаџментот
(Планирање, организирање, лидерство, МЧР,
контрола), Менаџментот и окружувањето,
Меѓународен менаџмент во туризмот
Предавања, вежби, изработка на презентации и
студии на случај, самостојно
150 часови
3+2
15.1
15.2

Други форми на активности

16.1

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности

45 часови
30 часови

75 часови

2*40 поени
Макс.10 поени
Макс.10 поени
До 50 поени
51-60 поени
61-70 поени

5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)

19.
20.
21

22.

71-80 поени
8(осум) (C)
81-90 поени
9(девет) (B)
91-100 поени
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Присуство на настава, активност и презентација
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
Евалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Д-р Г.Ракичевиќ
Менаџмент во туризам
и угостителство
2.
3.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
T.Powers,
Introduction to
C.W.Barrows
Management in the
Hospitality Industry
2.
3.

Издавач/година
ЦНИР, ФТУ-Охрид,
ЛЕТРА, Охрид 2001

Издавач/година
WILEY, USA, 1999

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
23. Наслов на наставниот предмет
Културно наследство
24. Код
СПТ 302
25. Студиска програма
Туризам
26. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
27. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
28. Академска година / семестар
2/3
29. Број на ЕКТС 6
кредити
30. Наставник
Проф. д-р Сашо Коруновски
31. Предуслови за запишување на
/
предметот
32. Цели на предметната програма (компетенции):Совладувањето на квантумот на знаења
од оваа предметна програма на студентите треба да им обезбеди суштинско познавање
на комплексниот склоп на историјата на културата и уметноста како еден од
најзначајните сегменти во туристичката понуда на секој простор. Тоа пак ќе им
овозможи да се стекнат со компетенции за успешно туристичко валоризирање на
културните вредности во функција на туристичкиот развој на конкретниот простор.
33. Содржина на предметната програма: Поим и дефинирање на културата и културното
наследство.Најзначајни остварувања низ периодите во историскиот развој на културата
и културното наследство: палеолит, неолит, метално доба (Месопотамија, Египет, Крит,
Микена), антички период (Грција, Рим, етнички популации во Македонија во антиката),
среден век (Византија, Исламска култура и уметност, Романика, Готика), Нововековна
култура и уметност (Ренесанса, Барок), Културата и уметноста на XIX-XX век (неостилови, преродбенски период, модерна и постмодерна уметност). Најзначајни
споменици на културата во Р. Македонија: презентација на културното наследство во
регионите на Р. Македонија. Културното наследство и туризмот: културен туризам –
принципи и критериуми за развој, типологија на културните вредности, , методи за
туристичка валоризација на културните вредности, конвенции за културен туризам.
34. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на семинарска работа, презентација
35. Вкупен расположлив фонд на време 150 часови
36. Распределба на расположливото
3+2
време
37. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
38. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
39. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
40. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)

41. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
42. Јазик на кој се изведува наставата
43. Метод на следење на квалитетот на
наставата
44. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Коруновски Сашо
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Korunovski S.,
Marinoski N.,
2.

Korunovski S.,
Dimitrova E.,

3.

Korunovski S.,
Dimitrova E.,

4.

Коцо Д(ed)

22.2

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)(A)
Редовност и активност на настава и положени два
колоквиуми
Македонски
Внатрешна и надворешна евалуација

Наслов
Културно
наследство

Наслов
Macedonia:
Land of
Tourism
Macedonia:
L'arteMedievale
dal IX al XV
Secolo
Painting and
Architecture in
Medieval
Macedonia:
Artists and
Works of Art
Археолошка
карта на Р.
Македонија

Издавач

Година

ФТУ - Охрид

2006

Издавач

Година

Skopje: DID
Ina komerc,

2008

Milano:
EditorialeJaca
Book,

2006

Skopje:
Kalamus,

2011

МАНУ
Скопје

1996

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Прилог бр. 3
1. Наслов на наставниот
Сметководство
предмет
2. Код
СПТ303
3. Студиска програма
ТУРИЗАМ
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
6. Академска година / семестар Втора година/ III
7.
Број на 6
семестар
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Деса Косаркоска
9. Предуслови за запишување
Исполнување на условите предвидени за запишување на
на предметот
трет семестар
10. Цели на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области
на знаења :
 Да ги познаваат основните сметководствени категории и начините на нивното
сметководствено евидентирање.
 Да ги разбираат функциите на сметководството и неговата ефикасност.
 Да ги научат начините на составување на финансиските извештаи и нивните
цели.
 Да научат соодветно да ги читаат финансиските извештаи и да ја анализираат
состојбата на претпријатијата според нив.
11. Содржина на предметната програма:
Контен план, Биланс на состојба, Долготрајни средства (прибавување, трошење),
Долготрани средства (оттуѓување, сметководство на долготрајни финансиски
вложувања), Тековни средства (готовина и хартии од вредност, побарувања), Тековни
средства (АВР, материјал и резервни делови), Тековни средства (ситен инвентар),
Тековни средства (готови производи), Тековни средства (трговски стоки), Обврски,
Главнина, Приходи и расходи, Утврдување финансиски резултат
12. Методи на учење:
Наставата вклучува предавања, дискусии и презентации. Потребно е активно
вклучување на студентите преку дискусии и презентирање на домашните задачи и
проблеми.
13. Вкупен расположлив фонд
150 фонд на време
на време
14. Распределба на
3+2
расположливото време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на
16.1 Други форми на активности
75 часови

активности
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација:
10 бодови
писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(E)
од 61 до 70 бода
7 (седум)(D)
од 71 до 80 бода
8 (осум)(C)
од 81 до90 бода
9 (девет)(B)
од 91 до 100 бода
10 (десет)(A)
19. Услов за потпис и полагање /
на завршен испит
20. Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
21. Метод на следење на
Преку систем на евалуација и самоевалуација
квалитетот на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
22.1 1.
Косаркоска
Сметководство Факултет за туризам и
2008
Деса
угостителство – Охрид
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
Број
22.2 1.
Косаркоска
Контен план
Факултет за туризам и
2008
Деса
угостителство – Охрид
2.
3.
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23. Наслов на наставниот предмет
Познавање на стоки со наука за исхрана
24. Код
СПТ 304
25. Студиска програма
Туризам
26. Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
27. Степен (прв, втор, трет циклус)
прв циклус
28. Академска година / семестар
2 година - трет
29. Број на
6
семестар
ЕКТС
кредити
30. Наставник
Проф. д-р Ангела Василеска
31. Предуслови за запишување на
предметот
32. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е студентите да се
стекнат со знаења за исхраната и стоките кои се користат во исхраната
33. Содржина на предметната програма:
 Технолошки процеси на добивање на храната
 Теоретско - методолошки аспекти на проучување на храната
 Квалитативна и квантитативна анализа
 Калорична вредност на прехранбените стоки
 Енергетска вредност на храната
 Коефициент на хранливите материи
34. Методи на учење:
35. Вкупен расположлив фонд на време
150
36. Распределба на расположливото
3+2
време
37. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
38. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
39. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
40. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
41. Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
42. Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик

43. Метод на следење на квалитетот на
наставата
44. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Речкоска Гордана

22.1 2.

Речкоска Гордана

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ridgwell Jenny
22.2

2.
3.

надворешна евалуација

Наслов

Издавач

Година

Познавање на
стоки со наука
за исхрана
Познавање на
стоката методи за
испитување на
прехранбените
стоки

ФТУ Охрид

1999

ЦНИР ФТУ Охрид

1995

Наслов

Издавач

Година

Skills in Food
Technology
Pupil Book:
Student's Book

Heinemann

1997

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Англиски јазик 2
2. Код
СПТ305
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
2/3
7. Број на
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Професор Д-р Ирина Петровска
9. Предуслови за запишување на
Стекнато пред средно ниво на познавање на
предметот
англиски јазик
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентот да се стекне со средно ниво на англискиот јазик во струка.
11. Содржина на предметната програма:
Intermediate level on:
Understanding (Reading and Listening), Checking for understanding
Speaking (Production and Spoken Interaction)
Writing
B2 Language Assessment with EU Standards
12. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
14. Распределба на расположливото
време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
19. Услов за потпис и полагање на
Присуство на предавања, исполнување на

завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Д-р Ирина Петровска
22.1
2.

Swan, M. Walter, C.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2

2.

Chaney, H. L. ,Martin ,S.J

3.

OUP

зададени активности (проектни задачи,
самостојни задачи, и сл.)
Англиски јазик
Надворешна и внатрешна евалуација

Наслов
English for
Tourism and
Hospitality 2
How English
Works

Наслов

Издавач

Година

ФТУ –
Охрид

2004

Oxford
University
Press

1997

Издавач

Intercultural
Prentice
Business
Hall
Communication
Dictionary of
OUP
English
Language

Година

2011

2000

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот
Германски јазик 2
предмет
2. Код
СПТ305
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
6. Академска година / семестар
2/3
7. Број на
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Јаготка Стрезовска
Доц. Д-р Елена Цицкоска
9. Предуслови за запишување на Стекнати основни познавања од германскиот јазик
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување деловна компетенција на германски јазик од областа на туризмот и
совладување на сите вештини и стручни знаења, кои се неопходни за подобрување на
секој професионален и приватен живот; подобрување на професионалните шанси и
развивање на познавањата и знаењата од културата и однесувањето на лица од
германски говорни подрачја. Јазични, интеркултурни и клучни компетенции за
презентација на туристичка дестинација Македонија
11. Содржина на предметната програма:
Туристичка понуда, патување, хотел, во ресторан, на туристичка берза, деловна
кореспонденција, Германија, Австрија и Швајцарија како туристисчки дестинации,
Македонија како атрактивна туристичка дестинација, природни и културни
знаменитости, култура, историја, понуди.туризмот во 21 век.
12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на семинарска работа, презентација. Активно-дејствена настава, вежби,
презентации, групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на 150 часови
време
14. Распределба на
3+2
расположливото време
15. Форми на наставните
15.1
Предавања – теоретска настава
45 часови
активности
15.2
Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1
Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10бодови

18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
5 (пет)(F)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
Присуство на предавања, исполнување на зададени
активности (проектни задачи, самостојни задачи, и сл.)
Германски јазик

19. Услов за потпис и полагање
на завршен испит
20. Јазик на кој се изведува
наставата
21. Метод на следење на
Надворешна и внатрешна евалуација
квалитетот на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Јаготка
Deutsch im Tourismus
ЦНИР-Охрид
Стрезовска
22.1
2.
Елена Цицкоска
Willkommen in
ЦНИР-Охрид
Makedonien
3.
Jagotka
Geschäftskommunikation ЦНИР-Охрид
Strezovska
Deutsch in Tourismus
und Hotellerie
4.
Алаѓозовски/
Deutsche Korrespondenz ЦНИР-Охрид
Цицкоска
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Levy-Hillerich,
Mit Deutsch studieren
Archipelago,
22.2
Serena, Baric,
arbeiten leben
Milano
Cickovska
2.
Rau-Grceva
Großes MakedonischMagor, Skopje
Deutshes Wörterbuch
3.
Helbig-Buscha
Deutsche Grammatik
Langenscheidt

Година
2014
2007
2007

2003

Година
2010

2006
2001

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Промотивни активности во туризмот
2. Код
СПТ 401
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
прв
5.
циклус)
3/6
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

10

Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење
12
13
14
15

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

7
Проф. Д-р Лидија Симонческа
Понзавања од маркетингот и менаџментот од областа
на туризмот и угостителството
Студентите на насоката туризам треба да се здобијат
со знаења за формите преку кои се водат
промотивните активности на хотелските
претпријатија и туристичките агенции на
меѓународниот туристички пазар како основни
начини на презентирање на туристичките услуги на
тој пазар како и да се запознаат со процесот и
методите на управување со формите на промоција
Општи аспекти на промоцијата, Дефинирање на
промоцијата, Содржина на промотивниот микс,
Основни апсекти на однесување на потрошувачите,
Основни форми на промотивните активности
(Економска пропаганда, Унапредување на продажба,
Односи со јавноста, Лична продажба, Директен
маркетинг и Публицитет), Облици на промоција во
претпријатијата на туристичкото стопанство,
Туристичка пропаганда, Средства и медиуми на
туристичката пропаганда, Унапредување на
продажбата во туризмот, Односите со јавноста во
туризмот, Личната продажба во туризмот, Директен
маркетинг во туризмот и Публицитетот во туризмот,
Промотивен менаџмент (Планирање, организирање и
контрола на пропагандните активности), Промоција
на туристичка дестинација
Следење на настава, самостојно учење, индивидуално
или тимско изработување на семинарски, проектни
трудови и есеи
175 часови
4+1
15.1

Предавања – теоретска
настава

60 часови

15.2

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

Други форми на активности

16.1

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности
80
10

15 часови

100 часови

бодови
бодови

10
бодови
до 50 бода
5(пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6(шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на Редовно присуство на часовите на настава и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на
преку систем на евалуација и самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Проф. Д-р Лидија
Промотивни
Центар за научноСимонческа
активности
истражувачка работаОхрид, 2005
2.
3.
4.
5.
6.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Belch G. E. Belch M. Introduction to
Irwin, Illinois, 1993
A.
Advertizing and
Promotion
2.
John M. J. S.
Advertising and The
Prentice Hall, London,
Promotion Industry
1994
3.
Сенечиќ Ј.
Промоција у туризму
Микрорад, Загреб,
1998

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Меѓународен туризам
2. Код
СПТ402
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство –
(единица, односно институт, катедра,
Охрид
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
2/4
7. Број на
7
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф.д-р Иванка Нестороска
9. Предуслови за запишување на предметот /
10.Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основните карактеристики на меѓународниот туризам,
туристичкиот промет, современите тенденции, обемот и динамиката во светски рамки и
поединечно по региони и развиени туристички дестинации. Поттикнувањ на студентите
да размислуваат за идниот развој на меѓународниот туризам, предизвиците и ризиците
со кои се соочува, како и предвидувањата за идниот развој на туризмот.
11.Содржина на предметната програма:
Вовед во меѓународните патувања и туризмот
Појава и развој на туризмот како современ начин на користење на слободното
време
Карактеристики и причини за меѓународни патувања
Карактеристики на меѓународниот туризам
- Обем и динамика на меѓународниот туристички промет
- Водечки светски туристички дестинации
- Учество на поедини земји во дисперзијата на меѓународниот туристички промет
- Регионална дистрибуција на меѓународниот туристички промет
Осврт и анализа на современите тенденции во меѓународниот туризам
Карактеристики на туризмот во светот по региони
Туризмот во Европа – структури и развој
Искуства од туризмот на американскиот континент
Туризмот во Азиско-пацифичкиот регион
Туризмот во Африка
Туризмот во земјите на Средниот Исток
Посебен осврт на туризмот во Република Македонија
Предизвици за туризмот
Комплексност на туризмот и неговото окружување
Туризмот и животната околина
Политиката и туризмот
Ограничувања и закани за туризмот
Предвидувања и препораки за идниот развој на туризмот
12.Методи на учење:
Предавања, интерактивна настава, вежби, студии на случај,
самостојно учење
13.Вкупен расположлив фонд на време
175 часови
14.Распределба на расположливото време
4+1

15.Форми на наставните активности 15.1
15.2

Предавања – теоретска настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности

45 часови
30 часови

16.Други форми на активности
16.1
75 часови
17.Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18.Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
од 61 до70 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)(A)
19.Услов за потпис и полагање на завршен
положени два колоквиуми, редовност и
испит
активност на предавања и вежби, изработка
на семинарска работа/ студија на случај
20.Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
21.Метод на следење на квалитетот на
Следење на посетеност и активност на
наставата
студентите, анализа на ниво на активност на
студентите, интерактивна настава, работење
на практична примена на знаењата на
студентите преку симулирани ситуации
22.Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
22.1 број
1.
Нестороска, Иванка
Меѓународен
ФТУ
2006,
туризам
2011
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Sorensen,H.
International Travel Delmar
2006
and Tourism
Publishers
2.
Lundberg,D.E.&Lunberg,C.B
International
Ј.Wiley &
2006
22.2
Travel and Tourism Sons,
3.
Rowntree, L. et all.,
Divresity amid
Prentice
2003
Globalization –
Hall,
World Regions,
Environment,
Developmen

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Туристичка географија
2. Код
СПТ 403
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
2/4
6. Академска година / семестар
7
8
9

10

11

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

Содржина на предметната
програма

Методи на учење
12
13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

17.

18

4+1
15.1
15.2

15

16.

7
Проф. Д-р Науме Мариноски
Исполнување на условите предвидени за запишување
на четврт семестар
Цели на изучување на овој предмет се просторните
односи меѓу туризмот и животната средина и
значењето на просторните сфери на туристичката
активност.
Фактори на туристичките движења, туристичка
регионализација, туризмот во светот, туризмот во
Европа, туризмот во Р.Македонија, туристичка
регионализација на Р. Македонија
Следење на настава, индивидуално учење,
индивидуално или тимско изработување на
семинарска работа, есеј, проектен труд
175 часови

Други форми на активности

16.1

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности

60 часови
15 часови

100 часови

80 бодови
10 бодови
до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода

10 бодови
5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)
8(осум) (C)
9(девет) (B)

19.
20.
21

22.

од 91 до 100 бода
Услов за потпис и полагање на Присуство на часови
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
Евалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Д-р Науме
"Туристичка
Мариноски
географија"
2.

10(десет) (A)

Издавач/година
ЦНИР при ФТУ
Охрид, 2012

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Маркетинг во туризмот
2. Код
СПТ 601
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство –
(единица, односно институт, катедра,
Охрид
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
3/6
7. Број на ЕКТС 7
кредити
8. Наставник
Проф.Д-р. Јован Стојаноски
9. Предуслови за запишување на предметот /
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од маркетингот што
ќе можат да ги користат во маркетинг активностите во надворешнотрговското работење
11. Содржина на предметната програма:
Дефиниција на маркетингот; Развој на маркетингот; Историски концепции за улогата
на маркетингот; Психологија на потрошувачот и однесувањето на купувачот; Анализа
на пазарниот потенцијал и пазарното учество; Сегментирање на пазарот; Маркетинг
истражување;
Модели на купување; Производ во маркетинг концепцијата; Политика на цени,
дистрибуција и промоција; Модели на одлучување; Меѓународен маркетинг.
12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на семинарска работа, презентација
13. Вкупен расположлив фонд на време
175 часови
14. Распределба на расположливото време
4+1
15. Форми на наставните активности
15.1 Предавања – теоретска
60 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
15 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
100 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
од 61 до 70 бода
7(седум)(D)
од 71 до 80 бода
8(осум)(C)
од 81 до90 бода
9(девет)(B)
од 91 до 100 бода
10(десет)(A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен
Редовност на предавања и вежби
испит

20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Миладиноски Софронија
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
22.2
1.
Dibb S., Simkin L., Pride W.
& Ferrell O.C

Македонски јазик
Внатрешна евалуација со анонимно
анкетирање на студентите

Наслов

Издавач

Маркетинг ФТУОхрид

Наслов
Marketing

Година
2008

Издавач

Година
1995

Наслов на наставниот предмет Патнички агенции
Код
602
Студиска програма
Туризам
Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус
Академска година / семестар
3/6
Број на ЕКТС кредити
7
Наставници
Проф. Д‐р Катерина Ангелевска‐Најдеска
Предуслови за запишување на Исполнување на условите предвидени за запишување
предметот
на шести семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е студентите да стекнат знаења за посредничката дејност во
туризмот, за специфичностите во работата на туристичките агенции, креирањето и
пласманот на туристичките аранжмани.
Содржина на предметната програма:
Местото и улогата на туристичките агенции на туристичкиот пазар, услови за работа
на туристичките агенции, потребни ресурси за извршување на деловните операции во
агенциската дејност, посреднички деловни односи на туристичките агенции,
специфичности на работниот процес и организационата структура на туристичките
агенции, туристички аранжмани, диференцијација на туристичките агенции.
Методи на учење:
Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско изработување на
семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
175 часови
Распределба на расположивото време
4+1
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
60 часови
активности
Вежби (лабораториски,
15 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
100 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
10 бодови
усна)
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
Присуство на часови
завршен испит

Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на квалитетот Евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Проф. Д-р
Патнички агенции
Катерина
АнгелевскаНајдеска
2.
Проф. Д-р
Туристички агенции
Науме
Мариноски
3.
4.
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Vesna Spasić
Menađnemt turističkih
agencija i organizatora
putovanja
2.
Gwenda Syratt,
“Manual of Travel
Jane Archer
Agency Practice”
3.
Dennis E. Deuschl “Travel and Tourism
Public Relations”
4.
Gwenda Syratt
“Manual of Travel
Agency Practice”

Издавач

Година

Работен материјал

ЦНИР, ФТУ, Охрид

Издавач

2000

Година

FTHM, Singidunum,
Beograd

2010

Elsevier, Oxford

2004

Elsevier, Oxford

2006

Butterworth‐Heinemann, 1995
Oxford

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Информациони системи во туризмот
2. Код
СПТ 603
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
3/6
7. Број на
7
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. Др. Мирјана Секуловска
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):Преку предметната програма студентите
ја согледуваат директната врска помеѓу информациските системи и перформансите на
бизнисот. Имено, со примена на информациските системи и технологии во работењето
на компаниите, се остваруваат бизнис целите – оперативна, тактичка и стратешка
одлучност, лансирање на нови производи и услуги, конкурентна предност, одржливост,
зближување со клиентите и добавувачите, носење на подобри одлуки, опстојување.
11. Содржина на предметната програма:
-Организации, менаџмент и мрежно поврзани компании
-Инфраструктура на информациската технологија
-Клучни системски апликации за дигиталната ера
-Креирање системи и управување со системи
-Бизнис случаи и интерактивни сесии
12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на семинарска работа, презентација
13. Вкупен расположлив фонд на време
175 часови
14. Распределба на расположливото време 4+1
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
60 часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
15 часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
100 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51до 60 бода
6(шест)(E)
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 91до 100 бода
10(десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кенет К. Лаудон & Џејн
П. Лаудон
22.1
2.

Мирјана Секуловска

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Кенет К. Лаудон & Џејн
22.2
П. Лаудон
2.
3.

Редовност на настава и исполнување на
обврските предвидени со наставната содржина
на предметот
македонски
Евалуација

Наслов
Менаџмент
Информациски
Системи
Менаџмент
Информациски
Системи

Наслов

Издавач
Арс
Ламина
Скопје
ФТУ –
Охрид

Година
2010

2004

Издавач

Менаџмент
Арс
Информациски Ламина
Системи
Скопје

Година
2010

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Деловно планирање во туризмот
2. Код
СПТ 701
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
4/7
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

10

Содржина на предметната
програма

11

7
Проф. Д-р Лидија Симонческа
/
Со предметната програма студентите на насоката
туризам треба да стекнат знаења за карактерот и
концептот на деловното планирање и основните
елементи на процесот на планирањето како
суштествен дел на менаџментот. Со овој предмет
студентите ќе се здобијат и со сознанија за
специфичните
аспекти
на
планирањето
на
туристичкиот бизнис со акцент на планирањето на
подрачјата во претпријатијата од туристичкото
стопанство.
I.Природата на деловното планирање-Поим и
карактеристики на деловното планирање, Еволуција
на планирањето, Предности и слабости на деловното
планирање, Принципи на деловно планирање, Видови
деловно планирање,Учесници во процесот на
планирање,
II, Концепциски модели на деловното планирањеАпликација и значење на моделите, процес на
планирање,
III. Содржина на деловното планирање- Мисија,
визија и вредности, Природата на целите на
претпријатието, Деловна политика, Поим, видови и
карактеристика на стратегијата, Концепт на
компаративни предности, Подрачја на Distinctive
Capabilities, Плановите во системот на планирање,
Видови планови,Содржина на бизнис план,
IV.
Предвидување
и
планирање-Поим
за
предвидување,
Методи
на
предвидување,
V.Планирање
и
одлучување-Природата
на
одлучување,Видови одлуки и услови на одлучување,
Односот меѓу планирањето и одлучувањето,

Методи на учење
12
13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

VI.Системот на информации за ефективно и ефикасно
планирање,
VII.Методи на планирање,
VIII. Туристичката индустрија и планирањетоПотреба од планирање во туристичката дејност,
Организација на планирањето во туризмот,Видови на
планирање во туризмот,
IX.Концепт на бизнис планирање во туризмот,
X.Планирање на ниво на функционални подрачјаМаркетинг
планирање,
Планирање
на
продажбата,Планирање на промотивните активности,
Планирање на производство, Планирање на човечките
ресурси, Финансиско планирање, Планирање на
инвестиции.
Следење на настава, самостојно учење, индивидуално
или тимско изработување на семинарски, проектни
трудови и есеи
175 часови
3+2
15.1
15.2

Други форми на активности

16.1

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности

60 часови
15 часови

100 часови

80 бодови
10 бодови

10 бодови
до 50 бода
5(пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6(шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на Редовно присуство на часовите на настава и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
преку систем на евалуација и самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Проф. Д-р Лидија
Деловно планирање Центар за научно-

Симонческа

22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Проф. Д-р Лидија
Симонческа
2.

Ackoff R

3.

Steiner

со примена во
туристичката
индустрија

истражувачка работа
ФТУ-Охрид, 2010

Наслов
Основи на менаџмент

Издавач/година
Центар за научноистражувачка работа
ФТУ-Охрид, 2008
Wiley-Interscience,
New York, 1970
The MacMillan
Company, New York,
1969

A Concept of Corporate
planning
Top Management
Planning

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Одржлив развој на туризмот
2. Код
СПТ 702
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма ФТУ-Охрид
(единица, односно институт,
катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
4/7
7. Број на
7
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Татјана Димоска
9. Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): целта на овој предмет е студентите да
стекнат знаење за одржливиот развој на туризмот како единствено и најдобро решение
за развој на туризмот во иднина, кој ги максимизира економските ефекти со
истовремено зачувување на животната средина и културното наследство на
туристичките дестинации, затоа што досегашниот (конвенционален) развој на туризмот
кој се карактеризира со масовност, сезонска концентрација и неплански развој,
наспроти малите економски ефекти, неповратно ги уништува ресурсите од кои што
зависи.
11. Содржина на предметната програма: Хронологија на настани поврзани со одржливиот
развој; Пресвртници во развојот (Римскиот клуб, Рио де Жанеиро, Јоханесбург,
Протоколот од Кјото); Човекот и климатските промени; Нус појави од развојот;
Ефектот на стаклена градина; Дефинирање и суштина на концептот за одржлив развој;
Економска димензија на одржливиот развој; Индикатори на одржливиот развој;
Негативни ефекти од развојот на туризмот врз животната средина; Поим и дефинирање
на одржливиот развој на туризмот; Димензии на одржливиот туристички развој;
Принципи и начела на одржливиот развој на туризмот; Платформи на одржливиот
развој на туризмот; Одржливиот туризам како средство за елиминирање на
сиромаштијата; Одржливоста како алтернатива на масовноста ; Глобален етички кодекс
во туризмот; Агенда 21 во туристичкото стопанство .
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположлив фонд на време
14. Распределба на расположливото
време
15. Форми на наставните
15.1
активности
15.2

175 часови
4+1

Предавања – теоретска настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
16.1 Други форми на активности

16. Други форми на активности
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)

60 часови
15 часови

100 часови
80 бодови
10 бодови

17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Тунтев Зоран, Димоска
Татјана
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
Jorn W. Mundt
22.2

10 бодови
5 (пет)(F)
6(шест)(E)
7(седум)(D)
8(осум)©
9(девет)(B)
10(десет)(A)

до х бода
од х до х бода
од х до х бода
од х до х бода
од х до х бода
од х до х бода

Македонски јазик

Наслов

Издавач

Одржлив развој ФТУ
на туризмот
Охрид

Наслов

Tourism
and
Sustainable
Development:
Reconsidering a
Concept
of
Vague Policies
Rebecca Hawkins and Sustainable
Victor T. C. Middleton
Tourism:
A
Marketing
Perspective
Ian Jenkins and Roland Sustainability in
Schroder
Tourism:
A
Multidisciplinary
Approach

Година
– 2010

Издавач

Година

Erich
2011
Schmidt
Verlag
GmbH
&
Co.
KG,
Berlin
Butterworth- 1998
Heinemann

Springer
Gabler

2013

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Политика на развој во туризмот и
угостителството
2. Код
СПТ801
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство –
(единица, односно институт, катедра,
Охрид
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
4/8
7. Број на ЕКТС 7
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Симона Мартиноска
9. Предуслови за запишување на предметот /
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења од областа на туристичката политика, развојот на современиот
туризам во светот, организации во туризмот
11. Содржина на предметната програма:
Politikata na razvoj vo turizmot kako specifi~na nau~na disciplina,
ekonomska politika, turisti~ka politika, turisti~ki razvoj, dr`avna
intervencija vo turizmot, svetski iskustva, politika na razvoj vo R.
Makedonija
12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на семинарска работа, презентација
13. Вкупен расположлив фонд на време
175 часови
14. Распределба на расположливото време
4+1
15. Форми на наставните активности
15.1 Предавања – теоретска
60 часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
15 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
100 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(E)
од 61 до 70 бода
7 (седум)(D)
од 71 до 80 бода
8 (осум)(C)
од 81 до 90ода
9 (девет)(B)
од 91 до 100 бода
10 (десет)(A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен
Редовност и активност на во наставата
испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Н. Ацковски, М. Ацковска
22.1
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
F. Theobald, Wiliam
22.2

2.
3.

евалуација

Наслов
Политика за
развој на
туризмот

Наслов
Global
Tourism

Издавач
ФТУ Охрид

Издавач
Elsevier Butterworth
Heinemann
USA

Година
2005

Година
2005

II.ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Прилог
бр. 3
1.
2.
3.
4.

5.
6.

8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Ресторански менаџмент
1ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство Охрид
Прв циклус
1/1

7. Број на
ЕКТС
кредити
Проф. д-р Симона Мартиноска
/

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења од областа на менаџментот и неговата примена во
ресторанството
Содржина на предметната програма: Ресторански производ, Развој на
ресторанското работење, Концепт на
ресторанот, Управување со квалитетот на ресторанското работење,
Инструменти во ресторанската понуда, Финасиски аспекти во
ресторанското работење, Набавка, Системи на контрола на трошењето на
храна и пијалоци
Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
Вкупен расположлив фонд на
150 часови
време
Распределба на расположливото
3+2
време
Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација:
10бодови
писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од х51до 60 бода
6(шест)(E)
од 61 до х 70ода
7(седум)(D)

19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
С. Мартиноска
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2
1.
2.
3.

од 71 до 80 бода
8(осум)(C)
од 81 до 90 бода
9(девет)(B)
од 91 до 100 бода
10(десет)(A)
Исполнети обврски според програмата
Македонски јазик
евалуација

Наслов

Издавач

Ресторански , ФТУменаџмент
Охрид

Наслов

Издавач

Година
2002

Година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Основи на Готварство
2. Код
1ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство, Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6. Академска година / семестар
1/1
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8. Наставник
Вон. Проф. Д-р Васо Цуцулески
9. Предуслови за запишување на
Успешно завршен претходен семестар
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основите и вештините во готварството, идентификација на
основната опрема, видови на месо, салати, сосови, житарици, зрнеста храна и
подготвување на истите. Практична настава за запознавање со истите.
11. Содржина на предметната програма: Воведен час, Основи на кулинарство, Основи на
нутрицизмот, Основи на науката за исхрана, Безбедност на храната и кујната, Менија и
рецепти, Идентификација на спремата, Идентификација на месо, живина и дивеч,
Идентификација на риба и школки, Идентификација на овошје, зеленчук и други свежи
тревки, Идентификација и набавка на млеко, јајца и сува храна, Подготвување на супи,
нивно послужување и складирање; Подготовка на сосови, нивно послужување и
складирање, Улогата на месото, живината и рибите и нивното производство; Скара
готвење, пржење, печење, Зеленчук, компири, житарици и зрнеста храна, тестенини,
кнедли и нивно подготвување, Варење јајца, преливи за салати, салати и подготовка на
сендвичи.
12. Методи на учење: практична и теоретска настава
13. Вкупен расположлив фонд на
150
време
14. Распределба на расположливото
3+2
време
15. Форми на
15.1
Предавања – теоретска настава
45часови
наставните
15.2
Вежби (лабораториски, аудиториски),
30часови
активности
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1
Други форми на активности
75 часови
активности
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена
10 бодови
и усна)
17.3
Активност и учество
5 бодови
17.4
Вежби
5 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(E)
од 61 до 70 бода
7 (седум)(D)
од 71 до 80 бода
8 (осум)(C)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1
1.
Д-р. Васко
Цуцулески
2.
/
3.
/
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2
1.
Д-р. Васко
Цуцулески
2.
/
3.
/

од 81 до 90 бода
9 (девет)(B)
од 91 до 100 бода
10 (десет)(A)
Следење на настава во континуиран тек
Македонски
Консултации со студентите, евалуација
Сопствен учебник
Наслов
Готварска технологија

Наслов
Авторизирани
предавања

Издавач
ФТУ
Охрид

Година
Во ракопис

Издавач

Година
2011

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот
Економика на угостителство и туризам
предмет
2. Код
1ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
6. Академска година / семестар 1/1
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Митре Аврамоски
9. Предуслови за запишување
Предзнаења од економијата
на предметот
10.Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од економските аспекти на
туризмот и угостителството
11.Содржина на предметната програма:
Првиот del se odnesuva na ekonomikata na ugostitelstvoto vo koj najnapred se definira
ugostitelstvoto kako stopanska dejnost, a potoa se obrabotuvaat ekonomikata na raboteweto na
ugostitelskoto pretprijatie, ekonomikata na rabotnata sila vo ugostitelstvoto i ekonomikata na
sredstvta na ugostitelskoto pretprijatie ( osnovni i obrtni)
Вториот del e posveten na ekonomikata na turizmot vo koj studentite }e se zapoznaat so
poimot i predmetot na prou~uvawe na ekonomikata na turizmot, definiciite za turizmot, turistot
i sl., potoa so turizmot kako stopanska pojava i so zna~eweto na turizmot , odnosno funkciite,
efektite i vlijanijata na turizmot. Isto taka vo ovoj del se obrabotuva i turizti~kiot pazar.
12.Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
13.Вкупен расположлив фонд на 150 часови
време
14.Распределба на
3+2
расположливото време
15.Форми на наставните 15.1
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2
Вежби (лабораториски, аудиториски),
30часови
семинари, тимска работа
16.Други форми на
16.1
Други форми на активности
75 часови
активности
17.Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација:
10 бодови
писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18.Критериуми за оценување
до 50 бода 5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)

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) (A)
Присуство на настава и положени колквиуми

19.Услов за потпис и полагање
на завршен испит
20.Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
21.Метод на следење на
квалитетот на наставата
22.Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Д-р Митре
Екномика на
22.1
Аврамоски
угостителство и
туризам
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Нејков Д.
Економика и
организација на
22.2
угостителството
2.
Штамбук М.
Економика
угоститељства
3.

Издавач
ФТУ Охрид

Издавач
Савремена
Администрација,
Београд
Савремена
администрација,
Београд

Година
1999

Година
1981

1985

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Стандардизација во туризам и угостителство
2. Код
1ХХ
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
1/1
6. Академска година / семестар
7
8
9
10

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)
Содржина на предметната
програма

11

12
13
14

Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

18

Други форми на активности

6
Проф.Д-р Габриела Ракичевиќ, Проф. Д-р Симона
Мартиноска
Предзнаења од областа на менаџментот во туризмот и
угостителството
Да се сфати улогата и значењето на стандардите во
услужните
дејности
со
своите специфични
карактеристики
Вовед, Стандарди за изградба и опремување на
угостителските објекти, Стандарди во производството
на храна во угостителството, Кадровски стандарди,
Стандарди во вонпансионската понуда, Стандарди за
информирање и документација, Стандарди во
туристичкото посредување, Меѓународни стандарди
Предавања, вежби, изработка на презентации и
студии на случај, самостојно
150 часови, 3+2
Настава, изработка на семинарски работи, есеи,
пристапни трудови, проекни задачи, самостојно
учење, подготовка за колоквиуми и испит
15.1
Предавања – теоретска
45часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16.1
Други форми на
75 часови
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

2*40 поени
Макс.10 поени
Макс.10 поени
До 50 поени
51-60поени
61-70поени
71-80поени

5(пет)
6(шест)
7(седум)
8(осум)

(F)
(E)
(D)
(C)

19.
20.
21

81-95поени
9(девет) (B)
96-100поени
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Присуство на настава, активност и презентација
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
евалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Д-р Г.Ракичевиќ
Стандардизација во
гостољубивата
индустрија
2.
3.
4.
5.
6.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Robert.W.Peach
The ISO 9000
Handbook
2.

I.A.Holjevac

3.

Министерство за
економија, сектор за
туризам
Министерство за
економија, сектор за
туризам
Министерство за
економија, сектор за
туризам

22.

4.

5.

6.

7.

Dukovski, V.

Upravljanje kvalitetom
u turizmu I hotelskoj
industriji
Закон за туризам

Издавач/година
Книга во подготовка

Издавач/година
McGraw Hill, QSU
Publishing Company
2003
Fakultet zaturisticki I
hotelski menadzment,
2002

Закон за
угостителство
Правилник за
минималнотехничките услови и
условите за
категоризација на
угостителски објекти
и локалитети
Menadzment na
kalitetot

1995

Univerzitet Sv. Kiril i
Metodij, Skopje, 2003

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Маркетинг истражување
2. Код
5ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус
6. Академска година / семестар
1/1
7. Број на ЕКТС 6
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Јован Стојаноски
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за спроведување на
потребните истражувања на пазарот со цел да се унапреди процесот на донесување на
деловни одлуки.
11. Содржина на предметната програма:
 Маркетинг истражување - дефиниција, потреба и значење;
 Процес на маркетинг истражување;
 Носители на маркетинг истражување;
 Маркетинг истражување во специфични области;
 Студии на случај.
12. Методи на учење: Предавања, вежби
13. Вкупен расположлив фонд на
150
време
14. Распределба на расположливото 3+2
време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување: Колоквиуми, завршен испит
17.1 Тестови
80 бодови
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3 Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
19. Услов за потпис и полагање на
За редовните студенти посетеност на најмалку 70%
завршен испит
од наставата

20. Јазик на кој се изведува
наставата
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред
Автор
.
бро
ј
1.
М. Башеска22.
Ѓорѓиеска,
1
Н. Секулоска

2.

22.
2

Ј. Стојаноски

3.
Дополнителна литература
Ред
Автор
.
бро
ј
1.
Dibb S., Simkin L.,
Pride W. & Ferrell
O.C
2.
3.

Македонски јазик
Интерна и екстерна евалуација

Наслов

Издавач

Година

Маркетинг
истражување информативен инпут
за маркетинг
менаџментот
Маркетинг
истражување
(скрипта)

Економски
факултет Скопје

2004

Наслов

Издавач

Година

Marketing

1995

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Информациони технологии
1ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Прв
1/1

Број на ЕКТС
кредити
Проф. д-р Цветко Андреески

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Учење на теоретските основи на информационите технологии, хардвер, софтвер,
програмски јазици, компјутерски мрежи, оперативни системи.
Добивање способности за работа со апликации од MS Оffice програмскиот пакет:
Word, Excel, Power Point
Содржина на предметната програма:
Вовед
Претворање податоци во информации
Компјутерски хардвер за персонални компјутери
Компјутерски софтвер
Програмски јазици
Компјутерски мрежи
Мултимедија
Интернет
MS Office
Методи на учење: Предавања, вежби, пишување есеи
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
За редовните студенти посета на најмалку 70%

завршен испит
од наставата
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Интерна и екстерна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Цветко
Основи на информатика
ЦНИР Охрид
Андреески
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
2.
3.

Година
2011

Година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
2. Наслов на наставниот предмет
Бизнис информатика
3. Код
1ХХ
4. Студиска програма
Туризам
5. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
6. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
7. Академска година / семестар
1/1
8. Број на
6
ЕКТС
кредити
9. Наставник
Проф. Др. Мирјана Секуловска
10. Предуслови за запишување на
/
предметот
11. Цели на предметната програма (компетенции):Преку предметната програма студентите
се здобиваат со неопходната компјутерска писменост и култура во процесот на
апликација на комјутерот на работното место, негово користење, познавање на
основните хардверски и софтверски вештини, како и познавање на телекомуникациски
хардвер, софтвер, Интернет и интернет-сервиси, социјални мрежи.
12. Содржина на предметната програма:
-Основи на информатика
-Информациски ресурси
-Хардвер
-Софтвер
-Интернет, интернет-сервиси, социјални мрежи
-Windows Vista, 7, MS Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint)
-Практичнипримери
13. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
14. Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
15. Распределба на расположливото време 3+2
16. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
17. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
18. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
19. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51до 60 бода
6(шест)(E)
од 61 до 70 бода
7(седум)(D)
од 71 до 80 бода
8(осум)(C)

20. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
21. Јазик на кој се изведува наставата
22. Метод на следење на квалитетот на
наставата
23. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Мирјана Секуловска
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Paul Beynon-Davies
22.2

2.
3.

од 81 до 90 бода
од 91до 100 бода
Положени колквиуми

9(девет)(B)
10(десет)(A)

Македонски јазик
евалуација

Наслов

Издавач

Информатика УКЛО –
Битола

Наслов

Издавач

Information
Systems an
Introduction
to Informatics
in
Organizations

Palgrave

Година
2009

Година
2003

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Економика на претпријатија
2. Код
1ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
6. Академска година / семестар
1/1
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Митре Аврамоски
9. Предуслови за запишување на Предзнаења од економијата
предметот
10.Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од економските аспекти на
работењето на претпријатијата
11.Содржина на предметната програма:
Predmetnata programa sodr`i razrabotka na osnovnite poimi od stopanstvoto, pretprijatieto
kako osnovna kletka na stopanstvoto, ekonomikata na raboteweto, ekonomikata na vleznite
elementi ( trudot, sredstvata na trudot i predmetite na trudot), potoa tro{ocite, kalkulaciite i
cenite. Isto taka se razrabotuvaat i osnovnite ekonomski principi na raboteweto, prihodite i
rashodite na pretprijatieto i sl.
12.Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
13.Вкупен расположлив фонд на 150 часови
време
14.Распределба на
3+2
расположливото време
15.Форми на наставните 15.1
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2
Вежби (лабораториски, аудиториски),
30часови
семинари, тимска работа
16.Други форми на
16.1
Други форми на активности
75 часови
активности
17.Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација:
10 бодови
писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18.Критериуми за оценување
до 50 бода 5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
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) (A)
19.Услов за потпис и полагање
Присуство на настава и положени колквиуми
на завршен испит

20.Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
21.Метод на следење на
квалитетот на наставата
22.Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Д-р Митре
Екномика на
22.1
Аврамоски
угостителство и
туризам
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Бојаџиоски
Економика на
22.2
Димитар
претпријатијата
2.
3.

Издавач
ФТУ Охрид

Издавач
Економски
Факултет,
Скопје

Година
1999

Година
1999

Претприемништво Бранко
Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Претприемништво
2. Код
1ХХ
3. Студиска програма
ТУРИЗАМ
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
1/1
7. Број на ЕКТС 6
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Бранко Николовски
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основните
поими за претприемништвото и неговата важност во современото стопанство.
Оспособување на студентите за дијагностицирање на состојбата и решавање на
деловните проблеми на претприемачот во пазарното работење. Развивање на интерес кај
студентите за претприемништвото и сопственото вклучување во пазарниот натпревар на
идеи, иновативност и знаење преку остварување на сопствен деловен потфат.
11. Содржина на предметната програма:
Дефинирање на темелните поими од претприемништвото; претприемнички процес во
туризмот; претприемничка идеја; претприемнички потфат во туризмот. Животен циклус
(бизнис шанси, производи и производни гранки, технологија, претприемничка
организација); профил на успешниот претприемник; видови и карактеристики на
деловните активности во туризмот; облици на малото и средното претприемништво во
туризмот.
12. Методи на учење: : Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, презентација
13. Вкупен расположлив фонд на
150 часови
време
14. Распределба на расположливото 3+2
време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
30часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1 Други форми на активности
75 часови
активности
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
Од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
Од 61 до 70 бода
7(седум)(D)
Од 71 до 80 бода
8(осум)(C)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20. Јазик на кој се изведува
наставата
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Аслимоски, Б.
22.1

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2 1.
Peter F. Drucker
2.
3.

Од 81 до 90 бода
9(девет)(B)
Од 91 до 100 бода
10(десет)(A)
положени два колоквиуми, редовност и активност на
предавања и вежби,
изработка на семинарска
работа/ студија на случај.
Македонски јазик
Следење на посетеност и активност на студентите,
анализа на ниво на активност на студентите,
интерактивна настава, работење на практична
примена на знаењата на студентите преку
симулирани ситуации

Наслов

Издавач

Година

Претприемништво Факултет за
2007
туризам и
угостителство,
Охрид

Наслов
Innovation and
enterpeneurship

Издавач
Harper
Business

Година
2006

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Економија
2. Код
СПТ206
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв степен
6. Академска година / семестар
1/1
7. Број на
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Ристо Гогоски
9. Предуслови за запишување на
нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Совладување на вештините за економско размислување и вршење анализа на
економските појави со користење на определени алатки и методи; изградување на
економски речник и користење на истиот за искажување на економски активности.
11. Содржина на предметната програма:
Voveduvawe vo ekonomijata kako nauka, odnosno definirawe na ekonomijata. Razrabotka na
metodite vo ekonomijata kako nauka. Osnovite na pazarnata ekonomija. Vo delot na
mikroekonomijata se opfateni ponudata i pobaruva~kata, odnosno zakonot za ponuda i
pobaruva~ka, teorijata za izbor na potro{uva~ot, teorijata na proizvodsto i tro{oci. Se
izu~uvaat i pazarnite strukturi. Vo delot na makroekonomijata se izu~uva mereweto na
vkupnata ekonomska aktivnost preku konceptot za BDP, ekonomskiot rast i produktivnosta,
ekonomskiot (delovniot) ciklus, nevrabotenosta i inflacijata. Vo prodol`enie se opfateni
agregatnata potro{uva~ka, {tedewe i investicii, sovremenite pari i banki kako i glavnite
ekonomski politiki: monetarnata i fiskalnata politika.
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположлив фонд на
време
14. Распределба на расположливото
време
15. Форми на наставните
15.1
активности
15.2

150
3+2

Предавања – теоретска настава
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
16.1 Други форми на активности

16. Други форми на активности
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување
до х бода

45часови
30часови
75 часови
80 бодови
10 бодови

10 бодови
До 50 бода 5 (пет)(F)

(бодови/оценка)

од х до х бода
од х до х бода
од х до х бода
од х до х бода
од х до х бода

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Проф. Д-р Ристо
Гогоски
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
N. Gregory Mankiw

22.2

2.

3.

Andrew B. Abel, Ben.
S. Bernanke and Dean
Croushore
William A. McEachern

Од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
Од 61 до 70 бода
7(седум)(D)
Од 71 д0 80 бода
8(осум)(C)
Од 81 до 90 бода
9(девет)(B)
Од 91 до 100 бода
10(десет)(A)

Редовност на предавања и вежби
Македонскиот литературен јазик и неговото
кирилско писмо
Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на
студентите

Наслов
Економија

Наслов
Brief Principles of
Macroeconomics”,
5-th ed

Издавач
ФТУ Охрид

Издавач

SOUTHWESTERN
CENGAGE
Learning,
“Macroeconomics” Pearson,
6th ed
Addison
Wesley
Economics - a
Thomson
Contemporary
Southwestern
Introduction”. 7-th
ed

Година
2012

Година
2008

2008

2006

Наслов на наставниот предмет
Вовед во осигурување
Код
1ХХ
Студиска програма
Туризам
Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
Академска година / семестар
1/1
Број на ЕКТС кредити 6
Наставници
Комисиски
Предуслови за запишување на
/
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Очекуваните цели од овој предмет се: Разбирање на основните концепти на ризикот и
осигурувањето, Разбирање на предностите и слабостите на осигурувањето како метод
на управување со ризиците, Познавање на односите помеѓу управувањето со ризици и
осигурување, Претставување како управувањето со ризиците се однесува во однос на
другите функции во претпријатијата, Можноста за идентификација на изложености од
ризици со кои се соочуваат претпријатијата; Познавање на дистрибутивните канали и
останатите функции во осигурителната индустрија; Стекнување експертиза во читање,
анализирање и разбирање
на принципите и ограничувањата на полисите за
осигурување, Развој на водичи за управување со ризиците
Содржина на предметната програма:
Вовед во осигурување, Економскиот товар на ризикот, Како осигурувањето го
намалува ризикот, Мерење на ризикот, Како се одредуваат премиите за осигурување,
Барања на осигурителни ризици, Погрешна селекција, Дефинирање на штетен настан и
изложеност на штетни настани, Морален хазард, Управување со ризици, Преглед на
осигурителната индустрија, Операции на осигурителни друштва, Дефинирање на
осигурувањето, Разлика помеѓу осигурувањето и другите видови деловни активности,
Преглед на видовите осигурувања, Предности и социјални трошоци од осигурување,
Регулација на осигурителната индустрија.
Методи на учење:
Наставата вклучува предавања, дискусии и презентации. Потребно е активно
вклучување на студентите преку дискусии и презентирање на домашните задачи и
проблеми. Испитот и колоквиумите се состојат од кратки есеи, кратки прашања и
задачи.
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови

Kритериуми за оценување (оценка)

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

Услов за потпис и полагање на
/
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на /
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Милошевиќ, Б.
“Вовед во осигурување”

2.

Vaughan, E.J., and
Vaughan, T.M.

3.
4.
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Redja, G.E.

2.
3.

“Fundamentals of Risk and
Insurance”, 8th ed.

Наслов
“Principles of Risk
Management and Insurance”,
8th ed.

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Издавач
Факултет за
туризам и
угостителство,
Охрид.
John Wiley &
Sons, Inc

Година
2006

2004

Издавач

Година

Pearson
Education Inc

2003

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Осигурително право
1ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителтво-Охрид

Прв
1/1

Број на ЕКТС
кредити
Проф.д-р Ристо Речкоски

6

Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со основните компоненти на осигурувањето од правен
аспект, основните правни елементи на осигувурањето, карактеристиките на
осигурителното право, како и правата и облигациите кои произлегуваат од
осигурувањето како договорен однос, запознавање со штетата како основа за
настанување на облигационо-правен однос, како и осигурителните деликти.
Содржина на предметната програма:
Општ дел на осигурителното право; Основи на осигурителното право; Правни
елементи на осигурувањето; Субјекти во осигурителното право; Склучување на
договорот за осигурување;
Права и обврски на договорните страни кај договорот за осигурување; Причинување
штета; Надомест на штета; Осигурителни деликти; Осигурителни кривични дела и
осигурителни прекршоци; Видови осигурителни измами и примери на осигурителни
измами.
Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности,
индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска
45часови
настава
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
Max 80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10
Активност и учество
10
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
М.Крстаноски
2.
М.Крстаноски, Р.Речкоски
3.
Р.Речкоски

Македонски, (можност и за англиски)
Предавања, вежби, дискусии, студиски посети,
истражувачки активности, индивидуална
работа, групна работа, самостојно учење.

Наслов
Осигурително право
Основи на правото
Осигурително право

Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Р.Речкоски
Граѓанско право
2.

Lowry J.,
Rawlings P.,

Insurance law –
Doctrines&Principles

Издавач

Година

ФТУ-Охрид
ФТУ-Охрид
ФТУ-Охрид

2007
2005
Во
подготовка

Издавач
Коста Абраш,
Охрид
Oxford

Година
2011
2005

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Принципи на јавна администрација
1ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид

Прв
1/1

Број на ЕКТС
кредити
Проф.д-р Ристо Речкоски
/

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со основните постулати на јавната администрација
воопшто, со особен акцент на состојбата во Република Македонија, стратешките
дирекции за реформирање на јавната администрација, состојбата со различните
установи, како основен елемент на јавната администрација во Република Македонија,
како и различните примери на модели на нивна трансформација
Содржина на предметната програма:
Општи поими поврзани со јавната администрација и јавниот сектор; Управните
реформи во најразвиените светски држави; Општи услови и мотиви за спроведување на
реформа на јавната администрација во Република Македонија; Цели и области на
реформата на јавната администрација во Република Македонија; Статусот на
установите во Република Македонија и модели-техники на нивна приватизација;
Правно регулирање на јавните служби во Република Македонија; Приватизација на
јавниот сектор во Република Македонија; Состојбата во телекомуникацискиот и во
електроенергетскиот сектор во Република Македонија
Методи на учење:
Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности,
индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)

Услов за потпис и полагање на
Редовно присуство на предавања и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на Внатрешна и надворешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Р.Речкоски
“Принципи на јавната
ФТУ – Охрид 2012
администрација во РМ”
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Н. Гризо, Б.
“Јавна администрација”
Правен
2008
Давитковски, А.
факултет –
Данева
Скопје
2.
Savas, E.S.
“Privatization and public
Seven Bridges
2000
private partnerships”
press, New
York

Прилог бр.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
3
1. Наслов на наставниот предмет Применето царинско работење
2. Код
5ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
прв
циклус)
6. Академска година / семестар
1/1
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8. Наставник
проф. д-р Јове Кекеновски
9. Предуслови за запишување на
предметот
10.Цели на предметната програма (компетенции): Целта е студенттите да стекнат и утврдат
теоретски и практични знаења за современото царинско работење
11. Содржина на предметната програма:
Царинското работење како интегрален дел на стопанскиот систем. Правни извори на
царинскиот систем. Основни институти на царинскиот систем и на царинското
работење: царински патишта, царинско подрачје, царински пограничен појас, царински
обврзник, пријавување на царинската стока, обврска за плаќање на царината,
ослободување од плаќање на царината, царински надзор, сместување на царинската
стока. Царинење на стоката и царинска постапка, исправи во царинската постапка,
царинска вредност на стоката. Царинска основица, царинење на стоката при увоз и
извоз, привремен увоз и извоз на стоката, враќање на увезената стока во странство,
дополнително пресметување, наплата и повраток на царината и други увозни давачки.
Царинска постапка во меѓународниот железнички сообраќај. Царинска постапка во
меѓународниот патен сообраќај. Царинска постапка во меѓународниот сообраќај по
водени патишта. Царинска постапка во меѓународниот воздушен сообраќај. Царинска
постапка над поштенските пратки во меѓународниот поштенски сообраќај.
Функционирање на царинската служба, надлежност на царинската служба, организација
на работење на царината и на царинската управа, информативен систем во царинското
работење, специфичности во работењето на царината
12.Методи на учење:
На часовите практично се обработува содржината на предметната програма. На
студентите им се дава помош околу конципирање на проектната задача, избор на
деловниот амбиент и проблематика на праксата, избор на литература и други теоретски
содржини. Исто така им се дава поддршка околу утврдување и прибирање на потребните
деловни информации и нивно користење при подготвувањето и презентација на
проектната задача со која практичните студии успешно се завршуваат
13.Вкупен расположлив фонд на 150
време
14.Распределба на
3+2
расположливото време
15.Форми на наставните 15.1
Предавања – теоретска настава
45часови

активности

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
Други форми на активности

30часови

16.Други форми на
16.1
75 часови
активности
17.Начин на оценување: Редовност на предавања: 10 поени, Редовност на вежби: 10 поени,
Изработка на проектен труд: 80 поени
17.1
Тестови
/
17.2
Семинарска работа/проект (презентација:
80 бодови
писмена и усна)
17.3
Активност и учество
20 бодови
18.Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
19.Услов за потпис и полагање на успешно изготвен проектен труд
завршен испит
20.Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
21.Метод на следење на
квалитетот на наставата
22.Литература
Применето царинско работење
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
22.1 1.
Миладин
Применето царинско
ЦНР при ФТУ
2008
Крстаноски
работење
Охрид
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Меѓународни царински
конвенции
22.2
2.
Разни формулари,
обрасци и др.
документи на Царинска
управа на РМ
3.

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Царинско работење
2. Код
1ХХ
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
1/1
6. Академска година / семестар
7
8
9

10

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

Содржина на предметната
програма
11

12
13
14

Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

18

6
Проф. Д-р Данијела Милошоска
/
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со
теоретски и практични знаења од областа на
царинското работење, употреба и контрола на
царинските документи при царински постапки.
Царинска вредност, Царинска тарифа, Потекло на
стока, Постапки пред отпочнување на царинско
дозволено постапување или употреба на стока,
Царински дозволено постапување или употреба на
стока, Повластени постапки, Царински долг,
Застапување во царинските постапки, Мерки на
трговска политика, Примена на законот заа ДДВ и
законот за акцизи во царинското работење.
Настава и вежби
150
Неделно 3 часови настава, 2 часови вежби (3+2)
15.1
15.2

Други форми на активности

16.1

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности

45часови
30часови

75 часови

80 бодови
10 бодови
до 50 бода
Од 51 до x60бода
Од 61 до 70 бода

10 бодови
5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)

19.
20.
21

22.

Од 71 до 80 бода
8(осум) (C)
Од 81 до 90 бода
9(девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Редовност на часови и вежби, активност на часови и
завршен испит
вежби
Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
Метод на следење на
/
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
М., Крстаноски, Д., Царинско работење
Смилевска
2.
3.
4.
5.
6.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
2.
3.

Издавач/година
ФТУ-Охрид, 2008

Издавач/година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Царински систем и политика
2. Код
1ХХ
3.
4.

5.
6.

Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Туризам
Факултет за туризам и угостителство-Охрид

ПРВ
1/1

7.

Број на
ЕКТС

5

Наставник
Проф.д-р Јованка Билјан
Предуслови за запишување на
предметот
10.
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на проучување на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за
царинскиот систем и политика на Република Македонија.
8.
9.

11. Содржина на предметната програма:

12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

Царински систем и политика-поим; Правни извори на царинскиот систем; Институти
на царинскиот систем; Царинска политика; Царинска служба на Република
Македонија; Царински ослободувања и повластици; Царинска вредност; Царинска
тарифа; Потекло на производ; Царински надзор и контрола; Постапка пред
определување на царински дозволена постапување или употреба на стока; Документи
во царинските постапки; Царинење; Царински постапки со економски ефект.
Методи на учење:
Вкупен расположлив фонд на време
150
Распределба на расположливото време
3+2
Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска
45часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
од 60 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)(A)
Услов за потпис и полагање на завршен
испит

20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на

македонски

наставата
22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Билјан Јованка

22.2

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Атанасовски Живко,
Биљаноска Јованка
2.
Роческа Славица

3.

Кикеркова Ирена

Наслов
Царински систем
и политика

Наслов
Царински систем
и политика
Надворешна
трговија,
Надворешна
трговија,

Издавач

Година

ФТУ-Охрид

Во печат

Издавач

Година

ФТУ-Охрид

2010

Економски
факултет Прилеп
Економски
факултет –
Скопје

2009

2008

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Гастрономски туризам
2ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство-Охрид

Прв циклус
1/2

Број на ЕКТС
6
кредити
Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е студентите да се запознаат со карактеристиките кои ги има
туризмот како современа појава. Преку оваа дисциплина ќе се овозможи запознавање
со значењето на гастрономскиот туризам за туристичката дестинација, гастрономските
настани и активности во туристичката дестинација, промоција на гастрономскиот
туризам, одредување на влијанието на гастрономскиот туризам врз развојот на
туризмот во туристичката дестинација.
Содржина на предметната програма: Дефинирање на гастрономскиот туризам, значење
на гастроносмкиот туризам, гастрономски вредности, гастрономски настани и
активности, гастрономскиот туризам и природните вредности, гастрономскиот туризам
и етнографските вредности, гастрономскиот туризам и манифестациските вредности,
промоција на гастрономскиот туризам.
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150 часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
Присуство на часови
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација

наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Проф. Д-р
Гастрономски туризамКатерина
авторизирани предавања
АнгелевскаНајдеска
2.
3.
4.
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Anne-Mette Hjalager, Tourism and gastronomy
Greg Richards
2.
Lucy M. Long
Culinary tourism
3.

Warwick Frost,
Jennifer Laing, Gary
Best, Kim Williams,
Paul Strickland, Clare
Lade

Gastronomy, Tourism and the
Media (Aspects of Tourism)

Издавач

Година

Издавач

Година

Taylor & Francis

2003

University Press
of Kentucky
Channel View
Publications;

2004
Reprint
edition
(July 15,
2016)

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Основи на менаџмент во услужен сектор
1ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Прв циклус
1 /1

Број на ЕКТС
6
кредити
Наставници
Проф.д-р Лидија Симонческа
Предуслови за запишување на
Исполнување на предусловите за запишување на
предметот
трет семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма Основи на менаџмент е студентите на насоката
Осигурување да ги совладаат основните аспекти на менаџментот како наука за
управување со сложените организациски системи, стекнувајќи се со познавања на
карактеристиките, улогите и способностите кои треба да ги поседува менаџерот и
обврските и одговорностите кои тој треба да ги превзема извршувајќи ги комплексните
функции на менаџментот. Преку оваа програма тие треба да ги добијат потребните
знаења за суштината и содржината на менаџерските функциипланирање,организирање, водење и контролирање.
Содржина на предметната програма:
I. Менаџментот и менаџерите – Поим и значење на менаџментот, Функции на
менаџмент, Видови на менаџмент, Нивоа на менаџмент, Улоги и способности на
менаџерот, Личноста на менаџерот и неговата кариера; II. Еволуција на менаџментотфази во еволутивниот развој на менаџментот; III. Окружувањето и неговите сегменти Поим и поделба на окружувањето, Елементи на интерно и Елементи на екстерно
окружување; IV.Менаџерска етика и општествена одговорност - Деловна етика,
Пристапи на етичко одлучување, Видови на менаџерска етика, Општествена
одговорност и општествена реагибилност; V.Малиот бизнис и претприемништвото;
VI. Планирањето како менаџмент функција - Поим и содржина на планирањето,
Мисија, визија и вредности на претпријатието, Целите во планскиот процес, Деловна
политика, Стратегија и стратегиско планирање, Бизнис план, Методи на планирање,
Предвидување и планирање; VII. Организирањето како менаџмент функција - Фактори
на дизајнирање на организациона структура, Елементи и типови на организациона
структура, Менаџмент на човечки ресурси, Менаџмент на организациски промени
преку креативност и иновативност; VIII.Водењето како менаџмент функција Лидерство, Мотивирање, Комуникации, Тимови, тимска работа и партиципативен
менаџмент; IX.Контролирањето како менаџмент функција – Процес на контролирање,
Видови контрола, Методи на контролирање; X. Одлучување - Природата на
одлучување, Видови одлуки, Услови на одлучување, Процес на одлучување
Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови

активности

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности

30часови

Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
Редовно присуство на предавања и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на Внатрешна и надворешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Проф. Д-р Лидија
“Основи на менаџмент”
Центар за
2008
Симонческа
научноистражувачка
работа ФТУОхрид
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Ansoff I.
“Implanting Strategic
Prentice Hall
1984
Management”
International,
Inc., London
2.
Koontz H.
“Principles of Management” McGraw-Hill
1976
book company,
Inc., New York
3.
Mintzberg H.
“The Nature of Management Harper & Row,
1973
Work”
New York

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Безбедност во туризмот
2.
Код
2ХХ
3.
Студиска програма
Туризам
4.
Организатор на студиската
програма (единица, односно
Факултет за туризам и угостителство- Охрид
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6.
Број на
6
Академска година / семестар
ЕКТС
1/2
7
кредити
8.
Наставник
Проф.д-р Пере Аслимоски
9.
Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Кај студентите да се зацврсти ставот дека социологијата не е апстрактна наука, обременета
со академизам и затвореност, туку наука која го води човекот кон спознавање на
најсуштествените општествени појави.Основна цел е студентите да ја сфатат
комплексноста на општеството како целина, да ја сфатат општествената улога на струката ,
професијата и областа-подрачјето во општеството , но и да се најдат себеси како индивидуи
во сложените односи на меѓусебна поврзаност и условеност во општеството
11. Содржина на предметната програма
Поим и видови, основи на безбедноста, фактори за деликвентно однесување, дефинирање
на безбедноста во туризмот, загрозување на туристичките вредности, загрозување на
човечките потенцијали во туризмот со војна, загрозување на туристите и туристичките
вредност со тероризам.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

Методи на учење : Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на семинарска работа, презентација
Вкупен расположлив фонд на
150 часови
време
Распределба на расположливото
3+2
време
45часови
15.1 Предавања – теоретска настава
Форми на наставните
Вежби (лабораториски,
30часови
активности
15.2 аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности
Начин на оценување
17.1
17.2
17.3

18.

16.1

Други форми на активности

Тестови
Семинарска работа/проект, презентација писмена и
усна
Активност и учество

Критериуми за оценување

до 50 бода

75 часови

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)

(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

од 51 до 60 бода
Од 61 до70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до100 бода

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
Литература

6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Редовност во посетувањето на наставата
Македонски јазик
Анкетирање на студентите и редовна евалуација

Задолжителна литература
Ред.
број
22.
1

1.

Автор
Проф.д-р Јордан
Спасески и проф.д-р
Пере Аслимоски

Наслов

Безбедност во
туризмот

Издавач

ФТУ - Охрид

Година

2011

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
број
22.
2

1.
2.

3.

Автор

Б. Вукониќ
Чомиќ

Yoel Mansfeid,
Abraham Pizam

Наслов

Издавач

Година

Туризам у вихору
рата

Загреб

Социологија
туризма

Виша
хотелијерска
2003
школа београд

Tourism,security and
safety

ELSEVIER
2006

1993

2011

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Статистика
2. Код
2ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство -Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
1/2
7. Број на ЕКТС 6
кредити
8. Наставник
Васко Речкоски
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):Изложениот материјал во оваа
предметна програма на идните дипломци ќе импослужи со испех да ја извршуваат
својата работа. Ќе стекнат знаење од туристичката статистика, која, впрочем е дел од
туризмот, и на тој начин полесно ќе се реализираат како стручнаци од туризмот во
праксата
11. Содржина на предметната програма:Поим и развој на статистиката; Статистички
систем; Анализа на туристичките временски серии; Анализа на динамиката на
статистичките серии; Анализа на варирањата на туристичките временски серии:
Меѓусебните врски и влијанија помеѓу туристичките појави.
12. Методи на учење:Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на време
150часови
14. Распределба на расположливото
3+2
време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
2x40 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
19. Услов за потпис и полагање на
За потпис, доволно е редовност на предавањата
завршен испит
и вежбите.

20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Стојан Велкоски

22.2

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
John A. Rice

2.
3.

Полагање на завршен испит, односно
завршното оценување се смета за позитивно,
доколку студентот освои минимум 50%+0,1
бодови од вкупниот број бодови предвидени за
колоквиумот, односно за завршното оценување.
Македонски јазик
евалуација

Наслов
Статистика
на туризмот

Наслов

Издавач
ФТУОхрид

Година
2008

Издавач

Mathematical Printed in
Statistics and the USA
data Analysis

Година
2007

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Стопанска математика
2. Код
2ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
1/2
7. Број на ЕКТС 6
кредити
8. Наставник
Васко Речковски
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):Запознавање со основните поими на
стопанската математика
11. Содржина на предметната програма: Функции, Низи, Прост и сложен интерес, Ренти,
Влогови, Матрици
12. Методи на учење: : Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, презентација
13. Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска
45часови
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 х бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 х до 60 х
6(шест)(E)
бода
од 61 х до 70 х
7(седум)(D)
бода
од 71 х до 80 х
8(осум)(C)
бода
Од 81 х до 90 х
9(девет)(B)
бода
Од 91 х до 100 х
10(десет)(A)
бода
19. Услов за потпис и полагање на завршен Редовност и активност во наставата
испит

20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Никола Речкоски
Васко Речкоски
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Dennis Cox, Michael Cox
22.2

2.
3.

Македонски јазик
евалуација

Наслов
Стопанска
математика

Наслов

Издавач
ФТУ
Охрид

Година
2011

Издавач

The
John Wiley 2006
mathematics & Sons
of Banking Ltd.
and Finance

Година

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Психологија во угостителство
2. Код
2ХХ
Студиска
програма
Туризам
3.
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство- Охрид
програма
(единица,
односно
4.
институт, катедра, одел)
5.
6.
7
8
9

Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар
Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

10

Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење
12
13

Вкупен расположив фонд на
време

Прв циклус
1/2
6
Проф. д-р Лилјана Баткоска
Бзазични предзнаења од општествените и
хуманитарните науки
Едукација и доедукација на идни и сегашни менаџери
во туристичко –угостителскиот бизнис преку
мултидисциплинарен пристап кој што вклучува:
креирање на психолошкиот модел на туристичкоугостителскиот бизнис како и создавањето на
мотивацискиот процес кој што претставува
најзначаен дел од психолошкиот синџир на
придобивањето на туристичкиот потрошувач.
Вовед во психологијата во туризмот и
угостителството; Психологија на личноста на
менаџерот; Психичките процеси како базични
детерминати: когнитивни, афективни и конатативни
процеси; Психичките особини како манифестни
детерминанти на однесувањето на менаџерот:
темеперамент, карактер, способности и ставови;
Теоретски пристап за толкување на однесувањето на
менаџерот; Типологии на личноста; Организациско
однесување: елементи, фактори и нови опции на
организациското однесување, тимско работење,
организациска култура; Мотивацијата – движечка
сила во туризмот и угостителството; Мотивацијата на
личноста и туристичката пропаганда: психолошки
принципи, психолошки фази и психолошки апликаии
на туристичката пропаганда, психолошки модел за
однесувањето на потрошувачот, мотивациски профил
на домашните и странските потрошувачи,
перформанси и психолошки профил на туристичкиот
водич.
Предавања (теоретска настава), Вежби (аудиториски),
семинари, тимска работа, проектни задачи,
самостојни задачи.
150 фонд на време

14

Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

15.1
15.2

Други форми на активности

16.1

предавања и вежби 80 часови
самостојни задачи 70 часови
Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

45часови
30часови

75 часови

80 бодови
10 бодови

10 бодови
до 50 бода
5(пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6(шест) (E)
Од 61до 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) (A)
Услов за потпис и полагање на Редовност на настава и полагање на предвидените
завршен испит
колоквиуми.
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
Евалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Проф. д-р Лилјана
Психологија во
Баткоска
туризмот и
угостителството
2.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
2.
3.

Издавач/година
ФТУ – Охрид, 2006

Издавач/година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
23. Наслов на наставниот предмет
Економика и техника на послужување
24. Код
25. Студиска програма
26. Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
27. Степен (прв, втор, трет циклус)
28. Академска година / семестар

2ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство, Охрид

Прв
1/2

29. Број на ЕКТС
кредити
Вон. Проф. Д-р Васо Цуцулески
Успешно завршен претходен семестар

6

30. Наставник
31. Предуслови за запишување на
предметот
32. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основите на професијата послужувач, идентификација на
потребите на гостите, послужување храна, пијалоци и основни фундаменти на готварството.
Практична настава за запознавање со истите.
33. Содржина на предметната програма: Пречекување на гостите во објектот, Професионален
послужувач/ка, Поставување прибор за јадење, салфети и послужување, Начин на
послужување на маса, Послужување храна и пијалаци, Подготовки за послужување,
Послужување вино и пијалаци, Послужување во баровите, Комуникација со гостите,
Технологија на послужување, Профилот послужувач/ка, Расекување и филирање одредени
јадења и Фламбирање одередени јадења.
34. Методи на учење: практична и теоретска настава
35. Вкупен расположлив фонд на време
150
36. Распределба на расположливото време
3 +2
37. Форми на наставните активности
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
30часови
семинари, тимска работа
38. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
39. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
17.3
Активност и учество
5 бодови
17.4
Вежби
5 бодови
40. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(E)
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)(A)
41. Услов за потпис и полагање на завршен
Следење на настава во континуиран тек
испит
42. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
43. Метод на следење на квалитетот на
Консултации со студентите, евалуација

наставата
44. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Д-р. Васко Цуцулески
2.
/
3.
/
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2 1.
Д-р Васко Цуцулчески
2.
3.

/
/

Сопствен учебник
Наслов
Техники на
послужување

Наслов
Авторизирани
предавања

Издавач
ФТУ
Охрид

Издавач

Година
2010

Година
2011

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Основи на маркетинг
2ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Прв циклус
1 /2

Број на ЕКТС
6
кредити
Наставници
Проф.д-р Јован Стојаноски
Предуслови за запишување на
Исполнување на условите предвидени за запишување
предметот
на втор семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од маркетингот што ќе можат да ги користат
во маркетинг активностите во надворешно - трговското работење.
Содржина на предметната програма:
Дефиниција на маркетингот; Развој на маркетингот; Историски концепции за улогата на
маркетингот; Психологија на потрошувачот и однесувањето на купувачот; Анализа на пазарниот
потенцијал и пазарното учество; Сегментирање на пазарот; Маркетинг истражување; Модели на
купување; Производ во маркетинг концепцијата; Политика на цени, дистрибуција и промоција;
Модели на одлучување; Меѓународен маркетинг
Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности,
индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности
Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен Редовност на предавања и вежби
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Внатрешна евалуација во анонимно анкетирање на
наставата
студентите

Литература
Задолжителна литература
Ред. број
Автор
Наслов
1.
Миладиноски
Маркетинг
Софронија
2.
3.
Дополнителна литература
Ред. број
Автор
Наслов
1.
Dibb S., Simkin L.,
Marketing
Pride W. & Ferrell
O.C
2.
3.

Издавач
ФТУ-Охрид

Година
2008

Издавач

Година
1995

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Статистички методи во услужен сектор
2ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Прв циклус
1 /2

Број на ЕКТС
6
кредити
Наставници
Проф.д-р Бранко Николоски
Предуслови за запишување на
Исполнување на условите предвидени за
предметот
запишување на втор семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Изложениот материјал во оваа предметна програма на идните дипломци ќе импослужи
со испех да ја извршуваат својата работа. Ќе стекнат знаење од туристичката
статистика, која, впрочем е дел од туризмот, и на тој начин полесно ќе се реализираат
како стручнаци од туризмот во праксата
Содржина на предметната програма:
Поим и развој на статистиката; Статистички систем; Анализа на туристичките
временски серии; Анализа на динамиката на статистичките серии; Анализа на
варирањата на туристичките временски серии: Меѓусебните врски и влијанија помеѓу
туристичките појави.
Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
положени два колоквиуми, редовност и активност
завршен испит
на предавања и вежби, изработка на семинарска
работа/ студија на случај.
Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

Метод на следење на квалитетот на Внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Стојан Велкоски “Статистика на туризмот”
ФТУ-Охрид
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
2.
3.

Година
2008

Година

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Банкарско работење
2ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид,

Прв циклус
прва / прв
Број на ЕКТС кредити
семестар
Наставници
Проф. д-р Снежана Дичевска
Предуслови за запишување на
Исполнување на условите предвидени за
предметот
запишување на петти семестар
Цели на предметната програма (компетенции):

6

Стартната точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се однесува
на разграничувањето на основните поими како што се банки, банкарски работи, централна
банка, монетарна самостојност и стабилност, перење пари, поврзани субјекти, ризици во
банкарското работење и др. Прифаќајќи го фактот дека банките се финансиски институции
кои се неминовен преуслов за било каква деловна активност на деловните субјекти во однос
на изнаоѓање средства за финансирање на бизнисот, предизвикот со кој се соочува
изучувањето на оваа материја е да се испитаат голем број на постоечки теоретски
истражувања и практични искуства на следење на финансиските трансакции, како и да
предложат некои теоретско - логички начини за спречување на нелегални трансакции и
појавта на перење пари. Значи банките се составен дел на животот на секоја индивидуа и
елемент во работењето на секој субјект, тие не можат да се избегнат, па оттаму и фактот дека
мора да се изнајдат начини да се спречат негативните појави кои може да предизвикаат
пореметувања во целокупниот финансиски систем на земјата.
Содржина на предметната програма:
Материјалот по предметот Банкарско работење е современо конципиран при што како
базични точки на својата анализа ги има банките како финансиски институции кои се
неминовен преуслов за било каква деловна активност на деловните субјекти во однос на
изнаоѓање средства за финансирање на бизнисот.
Содржината на предметната програма опфаќа.
-настанување на парите и на банките
-функции на парите
-вредност на парите
-појава и развој на банките
-структура на банкарскиот систем
-централна банка
-комерцијални банки
-банките и понудата на пари (кредитна мултипликација)
-други форми на банкарски институции
-основни цели на банкарското работење
-банкарски производи
-иновации во банкарската индустрија
-ризици во банкарското работење

-управување со банкарските ризици
-супервизија на банките
-Банкарскиот систем на Република Македонија
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150 наставни часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности
Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен Присуство на часови, изработка на проектен труд
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Д-р Томе Неновски "Пари и банкарство"
Универзитет
2012
Д-р Евица Делова
Американ
Јолевска
колеџ Скопје
2.
Д-р Љибе Трпески "Банкарство"
Скопје, прво
2009
издание
3.
4.
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Петковски, д-р
"Финансиски пазари и
Второ изменето 2009
Михаил
институции"
и дополнето
издание,

2.

Rose, Peter S. &
Hudgins Sylvia C.

"Bankarski menadzment i
finansiske usluge"

3.

Mishkin, Frederic S.,
Eakins Stanley G.

"Finansiska tržišta + institucije"

Економски
факултет, Скопје
McGraw-Hill
2010
Companies, Inc.,
2005, prevod:
Data Status,
Belgrad
4 izd., prevod
2012
MATE d.o.o.
Zagreb

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Принципи на управување со ризик
2ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид,

Прв циклус
1/ 2

Број на ЕКТС
6
кредити
Наставници
проф. д-р Вера Караџова
Предуслови за запишување на
Исполнување на условите предвидени за
предметот
запишување на втор семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да стекнат со знаења од областа на управувањето со
ризиците и осигурувањето и нивното место во системот на економски науки. При тоа
се третираат теоретските и апликативните аспекти на ризиците и управувањето со нив
во сите стопански субјекти, со посебен акцент на осигурителните субјекти и нивните
специфичности. Имено, осигурителните компании го имаат ризикот како предмет на
работа, од што произлегува и особената потреба од изучување на оваа материја.
Стартната точка во анализата на материјата која се обработува се однесува на
разграничувањето на основните поими како што се ризик, извесност, неизвесност,
сигурност, случајност, веројатност и слични на нив. Но, во обидот за нивно теоретско
разграничување се доаѓа до тезата дека нивното појмовното определување и соодветно
класифицирање е апсолутно недоволно во надминувањето на бариерите во деловното
работење на стопанските субјекти и животот на обичните луѓе а кои произлегуваат од
неизвесностите кои ги содржи иднината и дека главната цел и мотив на нивното
проучувањето е да се пронајдат начини тие соодветно да се третираат, т.е. да се
управува со нив.
Прифаќајќи го како аксиома фактот дека ризикот постои, предизвикот со кој се
соочува изучувањето на оваа материја е да се испитаат голем број на постоечки
теоретски истражувања и практични искуства на управување со ризикот, како и да се
предложат некои теоретско – логички, возможни стратегии на справување со ризиците.
Акцентот на интерес во компилацијата на материјалот се става врз видовите на ризици
со кои се соочуваат деловните субјекти, чие што пак идентификување и мерење треба
да создаде можност за заштита на нивниот капитал. Анализата на ризиците во
работењето на деловните субјекти поаѓа од анализа на окружувањето во кое тие
работат, а кое станува сé посложено и покомплексно. Развојот на финансиските пазари
наметнува потреба од менаџирање со ризиците на финансиските пазари и институции,
како и ризиците на субјектите кои вложуваат преку нив или во нив. Во таа смисла,
предметната програма има интенција на запознавање со основните принципи на
управување со одделните видови на ризици.
Содржина на предметната програма: Концептот ризик и различни дефиниции на
ризикот; Ризик и принос; Ризикот како економска категорија; Ризик, неизвесност и
опасност; Идентификација, мерење и методи за мерење на ризик; Индивидуални и
општи ризици; Статички и динамички ризици; Нефинансиски и финансиски ризици;
Финансиски левериџ; Ризик на земјата; Пазарен ризик; Инфлационен ризик; Ризици на
основните економски принципи; Портфолио ризик; Оперативен ризик и оперативен
левериџ; Управување со ризик, еволуција на управување со ризик; Облици на

управување со ризикот; Процес на управување со ризикот; Стандарди во процесот на
управување со ризик; Можни стратегии на управување со ризиците; Кадровска
структура и ризик; Клучни правила за управување со ризик; Примена на ALM
концептот во управувањето со ризиците.
Методи на учење:
Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско изработување на
семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150 часа, 3+2
Распределба на расположивото време
Теоретска настава, изработка на
семинарски работи, есеи, пристапни
трудови, проектни задачи,
самостојно учење, подготовка за
колоквиуми и испит
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
Присуство на часови
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Караџова, д-р
"Принципи на управување со
ЦНИР при
2012
Вера
ризик"
ФТУ Охрид
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Moeller R. Robert
"COSO Enterprise Risk
John Wiley & Sons,
2007
Managemen"
Inc, Hoboken, New
Jersey

"The Fundamentals of Risk
Measurement"
"Финансиски пазари и
институции"

2.

Marisson C.

3.

Петковски, д-р
Михаил,

4.

Saunders, Antony &
Cornett Marcia
Millon
Зви Боди, Алекс
Кејн, Ален Маркус

"Finansial institutions
Management - a risk
management aproach"
“Инвестиции”

Спасов, д-р С.,
Арсов д-р С.
Vaughan, Emmett,
Vaughan Therese
Mishkin, Frederic S.,
Eakins Stanley G.

"Финансиски менаџмент"

5.

6.
7.
8.

"Osnove osiguranja i
upravljanje rizicima"
"Finansiska tržišta +
institucije"

McGraw-Hill

2002

Второ изменето и
дополнето издание,
Економски
факултет, Скопје
McGraw-Hill,
International edition

2009

Проект: Превод на
1000 стручни,
научни книги и
учебници
Економски
факултет, Скопје
prevod, Mate, Zagreb
4 izd., prevod, Mate
d.o.o. Zagreb

2006

2004
2000
2005

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Меѓународен бизнис
2. Код
208
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
ПРВ
6. Академска година / семестар
I/II
7. Број на
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф.д-р Јованка Билјан
9. Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Задача на изучување на овој предмет е проучување на теоретските аспекти на
меѓународната трговија – текови и политика, како и надворешно-трговското работење.
Обавувањето на дејноста меѓународна трговија претставува мошне сложена активност,
што изнудува висок степен на знаење и умешност при склучување на надворешнотрговските работи се со цел да се минимизираат ризиците при нивната реализација.
11. Содржина на предметната програма:
Меѓународна трговија - поим, значење и анализа; Инструменти на трговската политика;
Девизи и девизен курс; Поим за меѓународен бизнис; Субјекти во
надворешнотрговското и девизното работење; Купопродажба и други деловни
трансакции; Пазари во меѓународната трговија; INCOTERMS; Купопродажба на
девизи; Плаќања и наплатувања во меѓународниот платен промет.
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположлив фонд на време
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните
15.1
активности
15.2

150
3+2
Предавања – теоретска настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
16.1 Други форми на активности

16. Други форми на активности
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 71 до 80 бода

45часови
30часови

75 часови
80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)
6(шест)(E)
7(седум)(D)
8(осум)(C)

од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Билјан Јованка

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Биљаноска Јованка
2.

Роческа Славица

3.

Кикеркова Ирена

9(девет)(B)
10(десет)(A)

Македонски јазик
Евалуација

Наслов

Издавач

Надворешно- ФТУтрговско и
Охрид
девизно
работење
Наслов
Меѓународна
трговија
Надворешна
трговија,
Надворешна
трговија,

Година
Во печат

Издавач
ФТУ2009
Охрид
Економски 2009
факултет –
Прилеп
Економски 2008
факултет –
Скопје

Година

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Деловно планирање во услужен сектор
5ХХ
Туризам
ФТУ - Охрид

Прв
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Проф.д-р Лидија Симонческа
/

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Содржина на предметната програма:

Методи на учење:
Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности,
индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
Редовно присуство на предавања и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на Внатрешна и надворешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број

1.
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Наслов

Издавач

Година

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент на човечки ресурси во услужен сектор
2. Код
4ХХ
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
3/6
6. Академска година / семестар
7
8
9
10

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)
Содржина на предметната
програма

11

12
13
14

Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

Други форми на активности

6
Проф.Д-р Габриела Ракичевиќ
Предзнаења од областа на менаџментот во туризам и
угостителство
Да се сфати улогата и значењето на човечките
ресурси како основна компетитивна предност во
современите услови на стопанисување
Вовед, Развој на менаџментот на човечки ресурси,
Организација на департманот на човечки ресурси,
Кадровска политика, Регрутација на човечки ресурси,
Евалуација на апликанти, Воведување на новите
вработени, Перманентно образование, Менаџментот и
кариерата, Еднакви права за вработување, Заштита на
човечките ресурси, Систематизација на работни
места, Кадровска евиденција, Здруженија на
вработените, Односи помеѓу вработените, МЧР и
квалитетот, Организациска култура, Глобализација на
МЧР
Предавања, вежби, изработка на презентации и
студии на случај, самостојно
150 часови
Настава, изработка на семинарски работи, есеи,
пристапни трудови, проекни задачи, самостојно
учење, подготовка за колоквиуми и испит
15.1
Предавања – теоретска
45часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16.1
Други форми на
75 часови
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество

2*40 поени
Макс.10 поени
Макс.10 поени

Критериуми за оценување
( бодови / оцена)
18

19.
20.
21

22.

До 50 поени
5(пет) (F)
51-60поени
6(шест) (E)
61-70поени
7(седум) (D)
71-80поени
8(осум) (C)
81-95поени
9(девет) (B)
96-100поени
10(десет) (A)
Услов за потпис и полагање на Присуство на настава, активност и презентација
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
евалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Д-р Г.Ракичевиќ
Менаџмент на човечки
ресурси во туризам и
угостителство
2.
3.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Maryl L.Tanke
HRM for the Hospitality
Industry
2.
3.

Издавач/година
ЦНИР, ФТУ-Охрид,
МИКЕНА, Охрид
2004

Издавач/година
Delmar TL., Albany,
NY, USA, 2001

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот
Економика и организација на угостителство
предмет
2. Код
4ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
циклус)
6. Академска година / семестар
2/4
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Митре Аврамоски
9. Предуслови за запишување на Предзнаења од економијата
предметот
10.Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на овој предмет е студентите да се запознаат со економските и
организационите аспекти на угостителството.
11. Содржина на предметната програма:
Предметната програма се состои од два дела.Првиот дел е посветен на економиката на
туризмот во кој студентите ќе се запознаат со поимот и предметот на проучување на
екномиката на туризмот, дефинициите за туризмот, туристот и сл., потоа со туризмот
како стопанска ппоајава и со значењето на туризмот, односно функциите, ефектите и
влијанијата на туризмот.Исто така во овој дел се обработува и туристичкиот пазар.
Вториот дел се однесува на организацијата како наука, а потоа се обработуваат
организациониот систем во туризмот и одделно секој од туристичките органи.
12.Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13.Вкупен расположлив фонд на 150 часови
време
14.Распределба на
3+2
расположливото време
15.Форми на наставните 15.1
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2
Вежби (лабораториски, аудиториски),
30часови
семинари, тимска работа
16.Други форми на
16.1
Други форми на активности
75
активности
часови
17.Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација:
10 бодови
писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18.Критериуми за оценување
до 50 бода 5 (пет) (F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
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) (A)
Присуство на настава и положени колквиуми

19.Услов за потпис и полагање
на завршен испит
20.Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
21.Метод на следење на
евалуација
квалитетот на наставата
22.Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Д-р Митре
Екномика и
22.1
Аврамоски
организација на
туризмот
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
22.2
1.
2.
3.

Издавач
ФТУ Охрид

Издавач

Година
1999

Година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Комуникации во туризмот
2. Код
4ХХ
3. Студиска програма
туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
2/4
7. Број на
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Бранко Николоски
9. Предуслови за запишување на
Предзнаења за социолошките аспекти на
предметот
туризмот, економскиот систем како
комуникациска мрежа, групната динамика и
психолошката содржина на комуникацискиот
феномен.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Развивање на сфаќања за структурата и функцијата на туристичкото комуницирање на
сите нивоа во туристичкото работење. Разбирање на феноменологијата на
комуникацијата во туризмот, оспособување на студентите за успешно комуницирање во
туристичката дејност, развивање способности и вештини за масовно комуницирање во
туризмот, спроведување истражувања и изработка на практични примери од областа на
туристичката комуникација.
11. Содржина на предметната програма:
Комуникациите во туризмот како посебна научна парадигма на систематската
комуникологија. Темелни поими на комуникациите во туризмот: туризам,
феноменологија на масата (туристите), туристички форми и облици на туристичкото
комуницирање, локално, регионално и светско ниво на комуникации во туризмот.
Темелни теории на комуникациите во туризмот: теорија на публицитетот, теорија на
водење на туристичкото јавно мислење, теорија на туристичката персуазија, теорија на
институционалното туристичко претставување, теорија на развојот на имиџот. Развојна
парадигма на туристичкото комуницирање. Модели и облици на комуницирањето.
Праксеолошка туристичка комуникологија: критериуми на објективноста и
комуниколошката сегментираност во туризмот.
12. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на време 150
14. Распределба на расположливото
3+2
време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување

17.1
17.2

Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
Од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
19. Услов за потпис и полагање на
положени два колоквиуми, редовност и
завршен испит
активност на предавања и вежби, изработка на
семинарска работа/ студија на случај.
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Аслимоски, Б.,
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2
1.
2.
3.

Македонски јазик
Следење на посетеност и активност на
студентите, анализа на ниво на активност на
студентите, интерактивна настава, работење на
практична примена на знаењата на студентите
преку симулирани ситуации

Наслов
Комуникации во
туризмот

Наслов

Издавач
ФТУ Охрид

Издавач

Година
2008

Година

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Психологија во угостителство
2. Код
4ХХ
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство- Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
5.
6.
7
8
9

Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар

Прв циклус

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

6
Проф. д-р Лилјана Баткоска
Бзазични предзнаења од општествените и
хуманитарните науки
Едукација и доедукација на идни и сегашни менаџери
во туристичко –угостителскиот бизнис преку
мултидисциплинарен пристап кој што вклучува:
креирање на психолошкиот модел на туристичкоугостителскиот бизнис како и создавањето на
мотивацискиот процес кој што претставува
најзначаен дел од психолошкиот синџир на
придобивањето на туристичкиот потрошувач.
Вовед во психологијата во туризмот и
угостителството; Психологија на личноста на
менаџерот; Психичките процеси како базични
детерминати: когнитивни, афективни и конатативни
процеси; Психичките особини како манифестни
детерминанти на однесувањето на менаџерот:
темеперамент, карактер, способности и ставови;
Теоретски пристап за толкување на однесувањето на
менаџерот; Типологии на личноста; Организациско
однесување: елементи, фактори и нови опции на
организациското однесување, тимско работење,
организациска култура; Мотивацијата – движечка
сила во туризмот и угостителството; Мотивацијата на
личноста и туристичката пропаганда: психолошки
принципи, психолошки фази и психолошки апликаии
на туристичката пропаганда, психолошки модел за
однесувањето на потрошувачот, мотивациски профил
на домашните и странските потрошувачи,
перформанси и психолошки профил на туристичкиот
водич.
Предавања (теоретска настава), Вежби (аудиториски),
семинари, тимска работа, проектни задачи,
самостојни задачи.
150 фонд на време

10

Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење
12
13

Вкупен расположив фонд на
време

2/4

14

Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

3+2
15.1
15.2

Други форми на активности

16.1

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

45часови
30часови

75 часови

80 бодови
10 бодови

10 бодови
до 50 бода
5(пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6(шест) (E)
Од 61до 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) (A)
Услов за потпис и полагање на Редовност на настава и полагање на предвидените
завршен испит
колоквиуми.
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
Евалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Проф. д-р Лилјана
Психологија во
Баткоска
туризмот и
угостителството
2.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
2.
3.

Издавач/година
ФТУ – Охрид, 2006

Издавач/година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Храна и култура
2. Код
4ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт,
катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
2/4
7.
Број на ЕКТС 6
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Сашо Коруновски
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10.Цели на предметната програма (компетенции): Совладувањето на материјалот
презентиран во оваа предметна програма на студентите треба да им обезбеди солидно
познавање на поврзаноста која постои помеѓу културата и храната, со цел во иднина да
можат да го применат ваквото знаење во практиката, пред се во ресторанското
работење. Тоа значи дека студентите со совладувањето на оваа материја ќе можат да
направат успешна угостителска понуда, мени соодветно на побарувачката, полесно да
се справат со разните ситуации кои произлегуваат од разликите во културата на
однесување и културата од која доаѓаат гостите.
11.Содржина на предметната програма: Поим за култура: запознавање со основните
значења на поимот култура и негово толкување од различни автори низ период, како и
основните видови култура и значењето на континуитетот на културата и
цивилизацијата.Преглед на историјата на културата и уметноста: палеолит, неолит,
метално доба (Месопотамија, Египет, Крит, Микена), антички период (Грција, Рим,
етнички популации во Македонија во антиката), среден век (Византија, Исламска
култура и уметност, Романика, Готика), Нововековна култура и уметност (Ренесанса,
Барок), Културата и уметноста на XIX-XX век (нео-стилови, преродбенски период,
модерна и постмодерна уметност). Исхрана и култура: прикажување на поврзаноста
помеѓу културата и храната и исхраната преку социо-културните елементи како што се
историски промени, статус, гозби, религија, припаѓањето на одредена земја,
глобализацијата, современиот начин на живот и влијанијата на медиумите. Етнографско
наследство: што претставува етнографијата како наука и кои се основите и почетоците
на македонската етнографија, како и поврзаноста на обредите и храната. Културата,
туризмот и угостителството: потенцирање на поврзаноста помеѓу овие три елементи,
преку навраќање на првите форми на угостителство, патување, првите организирани
тури, со посебен осврт кон нашата земја. Културата и туризмот: културен туризам –
принципи и критериуми за развој, типологија на културните вредности, , методи за
туристичка валоризација на културните вредности, конвенции за културен туризам.
12.Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13.Вкупен расположлив фонд на време 150
14.Распределба на расположливото
3+2
време
15.Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска

работа
16.1 Други форми на активности

16.Други форми на активности
75 часови
17.Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18.Критериуми за оценување
до х бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од х до х бода
6(шест)(E)
од х до х бода
7(седум)(D)
од х до х бода
8(осум)©
од х до х бода
9(девет)(B)
од х до х бода
10(десет)(A)
19.Услов за потпис и полагање на
Редовност на настава и активност
завршен испит
20.Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
21.Метод на следење на квалитетот на
евалуација
наставата
22.Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
22.1 1.
Коруновски Сашо,
Храна и
ФТУ –Охрид
2009
Коцевски Јордан
култура
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Коруновски Сашо
Културно
ФТУ - Охрид
2006
наследство
22.2
2.
Korunovski S., Marinoski Macedonia:
Skopje: DID
2008
N.,
Land of
Ina komerc,
Tourism
3.
Цуцулески Васко
Национална ФТУ-Охрид
2009
гастрономија
4.
Kocevski J., Risteski M.
“Creating
Икономически 2010
gastronomic
универзитет tourist
Варна
product”

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Национална кујна
2. Код
4ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство, Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6. Академска година / семестар
2/4
7. Број на ЕКТС 6
кредити
8. Наставник
Вон. Проф. Д-р Васо Цуцулески
9. Предуслови за запишување на
Успешно завршен претходен семестар
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основните и корисни фундаменти на националната
гастрономија и кујна, подготовка на јадења од рецепти од националната кујна.
11. Содржина на предметната програма: Историја и дефинирање на гастрoномијата, Храната
како хумана вредност, Гастрономијата -есенцијален елемент во туризмот, Начин на
консумирање и производство на храна во туризмот, Гастрономски туризам -видови и
домашен развој, Развој на гастрономски туризам по хоризонтала, Развој на гастрономски
туризам по вертикала идијагонала, Гастрологијата и глобализацијата, Хомогенизација на
храната, Гастрономските проучувања во Македонија, Гастрологијата во Македонија,
Исхрана на луѓето и традицијата, Храната подготвена во колективни кујни во Македонија и
Презентации од студентите.
12. Методи на учење: практична и теоретска настава
13. Вкупен расположлив фонд на време
150
14. Распределба на расположливото време
3 +2
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски), 30часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
5 бодови
17.3
Активност и учество
10 бодови
17.4
Вежби
5 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(E)
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)(A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен Следење на настава во континуиран тек
испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Д-р. Васко Цуцулески
2.
/
3.
/
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2 1.
Д-р Васко Цуцулески
2.
3.

/
/

Консултации со студентите, евалуација
Сопствен учебник
Наслов
Национална
гастрономија

Наслов
Авторизирани
предавања

Издавач
ФТУ
Охрид

Издавач

Година
2008

Година
2011

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Психологија на исхрана
2. Код
4ХХ
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство- Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
2/4
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

10

Содржина на предметната
програма

11

12

Методи на учење

6
Проф. д-р Лилјана Баткоска
Бзазични предзнаења од општествените и
хуманитарните науки
Едукација и доедукација на идни и сегашни кадри кои
ќе можат да се справат со предизвиците на
современите гастрономски процеси. Светските
трендови императивно се стремат кон синергија на
туризмот и храната во таа насока денешниот
современ туристички пазар, бара квалитетна и
стандаризирана понуда, поради што треба да
превземат чекори за следење на овој тренд. За да се
постигне сето ова од големо значење се познавањата
од областа на психологијата со кои ќе се стекнат
студентите изучувајќи го овој предмет.
Вовед во психологијата во туризмот и
угостителството; Психологија на личноста на
менаџерот; Психичките процеси како базични
детерминати: когнитивни, афективни и конатативни
процеси; Психичките особини како манифестни
детерминанти на однесувањето на менаџерот:
темеперамент, карактер, способности и ставови;
Теоретски пристап за толкување на однесувањето на
менаџерот; Типологии на личноста; Организациско
однесување: елементи, фактори и нови опции на
организациското однесување, тимско работење,
организациска култура; Мотивацијата – движечка
сила во туризмот и угостителството; Мотивацијата на
личноста и туристичката пропаганда: психолошки
принципи, психолошки фази и психолошки апликаии
на туристичката пропаганда, психолошки модел за
однесувањето на потрошувачот, мотивациски профил
на домашните и странските потрошувачи,
перформанси и психолошки профил на туристичкиот
водич.
Предавања (теоретска настава), Вежби (аудиториски),
семинари, тимска работа, проектни задачи,

самостојни задачи.
13
14

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

150 часови
3+2
15.1
15.2

Други форми на активности

16.1

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

45часови
30часови

75 часови

80 бодови
10 бодови

10 бодови
до 50 бода
5(пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6(шест) (E)
Од 61до 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) (A)
Услов за потпис и полагање на Редовност на настава и полагање на предвидените
завршен испит
колоквиуми.
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
Евалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Проф. д-р Лилјана
Психологија во
Баткоска
туризмот и
угостителството
2.
3.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
2.
3.

Издавач/година
ФТУ – Охрид, 2006

Издавач/година

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Бизнис психологија
4ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Прв циклус
Втора година /IV Број на ЕКТС
6
семестар
кредити
Наставници
Проф.д-р Лилјана Баткоска
Предуслови за запишување на
Исполнување на предусловите за запишување на
предметот
четврти семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Едукација и доедукација на менаџери со цел градење психолошки знаења и вештини за
профитабилно работење во осигурителниот бизнис. Изучувањето на Деловната
психологија овозможува примена на психофизичките потенцијали на вработените за
успешно прилагодување во услови на пазарна конкуренција.
Содржина на предметната програма:
Вовед во Деловната ( Бизнис ) психологија; општ психолошки модел на бизнисот;
однесувањето на бизнисменот – претприемач и менаџер; личноста на менаџерот како
детерминанта и последица на бизнисот; психичките процеси како базични
детерминанти: когнитивни, афективни и конативни; психичките особини како
манифестни детерминанти: темперамент, карактер, способности и ставови; толкување
и проценување на однесувањето на менаџерот; типологии на личноста и
психопатологија; организациско однесување: сложеност, трендови и нови опции; SELF
– концепт на менаџерот; мотивирање на вработените; психологија на лидерството;
психологија на групно и тимско работење; конфликти и нивно надминување, Моќта
како движечка сила во бизнисот; психолошки методи и техники за проценување на
изворите на моќ: информации и стручност, контрола на ресурсите, местоположба во
организациската структура; психолошкиот процес на убедување и информациската
моќ; психолошки стратегии за усогласување на ставовите и остварување на влијание
врз другите; психолошки принципи на потрошувачката; психолошки импликации на
потрошувачите; психолошки состојби и стилови на однесување на потрошувачите;
мотивирање за купување на производите и услугите; психолошки модели на
однесувањето на потрошувачите.
Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови

Активност и учество
Kритериуми за оценување (оценка)

10 бодови
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Редовно присуство на предавања и вежби

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на Внатрешна и надворешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Проф. Д-р
“Бизнис психологија”
ЦНИР, ФТУ,
Лилјана Баткоска
Охрид
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Augier. M, March.
“The Economic Psychology” London
JG
2.
Ilich.S
“Ekonomska psihologija”
Beograd
3.
Peter. J.L.,
“Consumer Behaviour”
IRWIN
Olson.C.J.
McGraw-Hill,
SAD

Година
2006,
2010, 2014

Година
2003
2002
2001

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Меѓународна трговија
4ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Прв циклус
Втора година /IV Број на ЕКТС
6
семестар
кредити
Наставници
Проф.д-р Јованка Билјан
Предуслови за запишување на
Исполнување на предусловите за запишување на
предметот
четврти семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на проучување на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за
функционалната поврзаност помеѓу надворешната трговија и економскиот раст и
развој на националните економии, во теоријата и практиката, како и прашањата за
инволвираноста на државата во оваа сфера на економското живеење.
Задача на изучување на овој предмет е проучување на теоретските аспекти на
меѓународната трговија – текови и политика, како и надворешно - трговското
работење. Обавувањето на дејноста меѓународна трговија претставува мошне сложена
активност, што изнудува висок степен на знаење и умешност при склучување на
надворешно-трговските работи се со цел да се минимизираат ризиците при нивната
реализација.
Содржина на предметната програма:
Меѓународна трговија - поим, значење и анализа; Теории за меѓународната трговија;
Инструменти на трговската политика; Трговска либерализација; Деловни трансакции
во меѓународниот бизнис; Меѓународна трговија со осигурителни услуги.
Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Редовно присуство на предавања и вежби

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на Внатрешна и надворешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Биљаноска
Меѓународна трговија
ФТУ-Охрид
Јованка
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Роческа Славица
Надворешна трговија,
Економски
факултет –
Прилеп
2.
Кикеркова Ирена
Надворешна трговија,
Економски
факултет –
Скопје
3.

Година
2009

Година
2009

2008

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Актуарство
4ХХ
Осигурување
Факултет за туризам и угостителство – Охрид

Прв циклус
Втора година /IV Број на ЕКТС кредити 6
семестар
Наставници
Проф.д-р Цветко Андреески
Предуслови за запишување на
Исполнување на предусловите за запишување на
предметот
четврти семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со пресметките за определување на премија за осигурување
во областа на осигурување на живот, да се запознаат и да ги научат пресметките за
определување на технички резерви, нето и бруто премија
Содржина на предметната програма:
Основи на финансиска математика
‐ Проста каматна стапка
‐ Сложена каматна стапка
‐ Сегашна вредност на капиталот и ануитети
Вовед во теорија на веројатност
Таблици на смртност и нивно значење во актуарството
Производи на осигурување на живот и пресметка на премии (лични ренти и
осигурување на капитал)
Бруто премија
Осигурување на две лица
Математички резерви
Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Редовно присуство на предавања и вежби

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на Внатрешна и надворешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Проф. д-р
Основи
на
актуарска Центар за
Цветко
математика
научна
Андреески
истражувачка
работа, ФТУ
- Охрид
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Николовски А. и
Осигурување со елементи
Економски
Јанев Д.,
на актуарска анализа
факултет Скопје
2.
Gerber H. and Cox
Life Insurance Mathematics, Springer-Verlag,
S.
Berlin
3.

Година
2006

Година
2001

2003

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

FISKALEN SISTEM
4ХХ
Carina i {pedicija
Fakultet za turizam i ugostitelstvo - Ohrid

Prв
2/4

Број на ЕКТС
кредити
Prof. D-r Ivica Smiqkovski

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
‐ Da se zapoznaat so poimot Javni finansii i koi se nivnite funkcii
‐ Podetalno da steknat znaewa od oblasta na javnite rashodi i prihodi
Содржина на предметната програма:
‐ javni finansii,poim i funkcii
‐ zadovoluvawe na javni dobra
‐ javni rashodi, klasifikacii, principi, restriktivnost I ekspanzivnost vo
javnite rashodi
‐ javni prihodi, odano~uvawe, principi na odano~uvawe, efekti, javen dolg
‐ javni finansii vo R.Makedonija
Методи на учење: Nastavata vklu~uva predavawa, diskusii, prezentacii
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80
10
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10
Активност и учество vo proekt
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
Polo`eni dva kolokviumi, redovnost i
завршен испит
aktivnost na predavawa i ve`bi, izrabotka
na seminarska rabota /studija na slu~aj i
u~estvo vo proekt

Јазик на кој се изведува наставата
makedonski jazik
Метод на следење на квалитетот на
Evaluacija
наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Ред.
број
1.
Arsovski, D.
Javni Finansii
Nenovski T.
Smiqkovski, I.
2.
3.
4.
5.
6.
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Ред.
број
1.
Atanasovski, @.
Javni Finansii

2.
3.

Todevski, D.

Javni Finansii

Издавач
FTU- Ohrid

Издавач
Ekonomski
fakultet Skopje
Skopje

Година
2009

Година
2004

2007

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Царинска тарифа
2. Код
4ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
ПРВ
6. Академска година / семестар
2/4
7. Број на ЕКТС кредити 6
8. Наставник
Проф. д-р Данијела Милошоска
9. Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е студентите да
научат да ги познаваат царинските стоки, нивната класификација по хармонизираниот
систем и нивната распределба и можност за царинење по Царинската тарифа, Законот
за царинска тарифа и негова примена
11. Содржина на предметната програма:
 Основни поими за Законот за царинска тарифа
 Класификација на стоката по оддели и глави според Хармонизираниот систем
 Преференцијали
 Примена на Акцизи и ДДВ при царинење на стоки
 Царинска вредност и потекло на стоките како елементи за правилна примена на
царинската тарифа
12. Методи на учење: под надзор (предавања и вежби), самостојна работа (задачи,
семинарски трудови, лабораториски вежби, работа на терен)
13. Вкупен расположлив фонд на време
150
14. Распределба на расположливото
3+2
време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација:
10 бодови
писмена и усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60
6(шест)(E)
бода
од 61 до 70
7(седум)(D)
бода
од 71 до 80
8(осум)(C)
бода
од 81 до 90
9(девет)(B)
бода

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Данијела Милошоска
22.1
2.

Кулевски Димитар

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
22.2 2.

3.

од 91 до 100
10(десет)(A)
бода
присуство на предавања, вежби и изработка на
некоја форма на самостојна работа
македонски јазик
надворешна евалуација

Наслов

Издавач

Царинска
тарифа (во
подготовка)
Царинска
тарифа

ФТУ Охрид

Наслов

Издавач

Година

Службен
весник на
Република
Македонија

23/2003, 69/2004,
10/2008,
160/2008 и
35/2010

Закон за
Царинска
тарифа

Година

ФТУ Охрид

2000

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Криминалистичка психологија
4ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид,

Прв циклус
2/4

Број на ЕКТС
6
кредити
Наставници
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Предуслови за запишување на
Базични знаења од општествените и
предметот
хуманитарните науки
Цели на предметната програма (компетенции): Едукација и доедукација на стручни
кадри со цел стекнување знаења, методи, техники и научно поткрепени толкувања на
криминогеното однесување. Стекнување знаења за откривање на причините, текот и
последиците од злосторничкиот чин.
Содржина на предметната програма: Предмет на проучување и развој на
Криминалистичката психологија; општи методи на криминалистичката психологија;
посебни методи на криминалистичката психологија; психолошки основи на
криминогеното однесување; психофизиологија и наследување на криминогените
диспозиции; личноста на криминалецот: детерминанти, психички процеси и психички
особини; научно толкување на однесувањето и типологии на личноста;
психопатологија на личноста; психолошка мапа на злосторството: кривично правна
психологија, извори на абнормалноста, психопати и непсихопати, видови насилства и
психолошки профил на извршителите; психологија на истрага на злосторството:
психолошки основи на истражната постапка; психолошко-криминалистичка
експертиза; психодијагностика на фактичката состојба на злосторникот, жртвата и
местото на настанот.
Методи на учење: Под надзор: предавања и вежби; Самостојна работа: проектни
задачи, семинарски, лабораториски вежби, работа на терен.
Вкупен расположив фонд на време
150 часови
Распределба на расположивото време
3+2 предавања и вежби
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10
Активност и учество
10
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Присуство на предавања, вежби и изработка на
самостоен труд ( семинарска, проектна задача,
презентација,)
Македонски јазик
Интерна и екстерна евалуација

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Проф. Д-р
Криминалистичка психологија
Лилјана Баткоска
2.
3.
4.
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Bartol.C, Bartol.A
Introduction to Forensic
Psychology
2.
Stankov.B
Psychology of Crime
3.
Howitt.D
Forensics & Criminal
Psychology

Издавач
ЦНИР, ФТУ,
Охрид.

Издавач
Thousand Oaks,
CA: Sage
Albatros, Sofija
Prentice Hall,
SAD

Година
2007

Година
2004
2006
2002

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Туристичка дестинација
2. Код
5ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
3/5
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Зоран Тунтев
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на нови сознанија околу дестинацискиот развој на туризмот, со посебен
осврт кон можностите за развој на туризмот во Република Македонија како интегрална
туристичка дестинација и креирање на поединечни туристички дестинации во нашата
земја.
11.
Содржина на предметната програма:
Елементи на базичниот туристички систем, емитивен простор, транзитен простор.
Влијание на окружувањето врз туристичкиот процес, влијание на туруистичкиот процес
врз окружувањето. Поим и дефиниција на туристичка дестинација, основни елементи на
дестинацијата, обликување на туристичката дестинација, поделба на туристичките
дестинации.
Производ на туристичката дестинација, одржливост на туристичката дестинација.
Идентитет и имиџ на туристичката дестинација.
Менаџмент на туристичката дестинација.Атрактивност на туристичката дестинација.
Република Македонија како туристичка дестинација, дестинациски развој на
туризмот.

12. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на
150 часови
време
14. Распределба на расположливото 3+2
време
15. Форми на наставните 15.1
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2
Вежби (лабораториски, аудиториски),
30часови
семинари, тимска работа
16. Други форми на
16.1
Други форми на активности
75
активности
часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација:
10 бодови

писмена и усна)
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува
наставата
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Зоран Тунтев

22.2

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Dragutin Maga{

2.
3.

10 бодови
до 50 бода 5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E)
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) (A)
Присуство на настава и положени колоквиуми
Македонски
евалуација

Наслов
Туристичка
дестинација

Наслов

Издавач
ФТУ Охрид

Издавач

Management turisticke Hotelijerski
organizacije i
fakultet, Opatija
destinacije

Година
2007

Година
2003

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Организирање на конгреси и средби
2. Код
5ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угоститлство-Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
3/5
7. Број на
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф.др.Иванка Нестороска
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со проблематиката на
организирање на конгреси и средби, стекнување знаења за основните носители на оваа
активност, како и стекнување на специјализирани знаења на студентите по
гастрономија од областа на конгресите и средбите особено во делот на менаџирање на
ваквите настани.
11. Содржина на предметната програма:
Основни карактеристики на конгресите, средбите и други настани
Дефинирање, терминологија и развој
Формирање на здруженија
Основни компоненти и цели при организирање на конгресите, средбите и други
настани
Придобивки од развојот на конференцискиот туризам
Агенции и посредници во организирање на настани
Видови на настани
Нарачатели
Организатори
Избор на локации за организирање на настани (дестинации, објекти)
Потребни кадри за реализирање на конгресите, средбите и други настани
Програмирање на конгресите, средбите и други настани
Маркетинг на конгресите, средбите и други настани
Оценување на успешноста на конгресите, средбите и други настани
Приказ на студии на случај по одредени тематски едници
12. Методи на учење: Предавања, интерактивна настава, вежби, студии на случај,
самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
14. Распределба на расположливото
3+2
време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
Од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
Од 61 до 70 бода
7(седум)(D)
Од 71 до 80 бод
8(осум)(C)
Од 81 до 90 бода
9(девет)(B)
Од 91 до 100 бода
10(десет)(A)
19. Услов за потпис и полагање на
положени два колоквиуми, редовност и
завршен испит
активност на предавања и вежби, изработка на
семинарска работа/ студија на случај.
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на
Следење на посетеност и активност на
наставата
студентите, анализа на ниво на активност на
студентите, интерактивна настава, работење на
практична примена на знаењата на студентите
преку симулирани ситуации
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Нестороска, Иванка
Организирање
ФТУ2010
на конгреси и
Охрид
средби,
22.1
Авторизирани
предавања,
2.
Rogers, Tony
“Conferences
Butterworth 2007
and
Heinemann
Conventions- a
global industry”,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Montgomery J., Ronda
Meetings,
Van
1995
&Strick K.,Sandra
Conventons and Nostrand
22.2
Expositions
Reinhold
2.
Cambell, David
Market driven
Croner
2000
venues adapt to
CCH Group
meetings needs
Ltd,
3.

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Здравствен туризам
2. Код
5ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
3/5
7. Број на
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Доц. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Целта на предметот е студентите да се запознаат со карактеристиките кои ги има
здравствениот туризам во развојот на определените сегменти на оваа дејност. Преку
оваа дисциплина ќе се овозможи запознавање со влијанието што го има животната
средина врз здравјето на луѓето, карактеристиките на туристичката понуда и
туристичката побарувачка и неговите селективни карактеристики. Во рамките на
третманот на здравствениот туризам како дел од развојните карактеристики на
животната средина студентите ќе можат посебно внимание да обрнат на начинот на
исхрана, користењето на нутрицистичките и гастрономските вредности и диеталните
компоненти во третманот на овој вид селективност.
11. Содржина на предметната програма:
 Вовед во здравствениот туризам
 Генерички потенцијали на емитивните сфери во здравствениот туризам
 Атрактивни потенцијали на рецептивните просторни средини за развој на
здравствениот туризам
 Гастрономските специјалитети како туристичка вредност на здравствениот
туризам
 Здравствениот туризам како симбиотичка основа на примената на диетиката во
специфични животни средини
 Влијанието на рељефните компоненти врз здравјето и користењето на
специфична гастономска понуда
 Климатогени каракеристики на здравствениот туризам
 Водата како гастрономска и здравствено-туристичка основа
 Балнеолошки карактеристики на здравствениот туризам
 Куративни карактеристики на термоминералните води
 Здравствениот туризам во пелоидните средини
 Здравствениот туризам и приморските средини
 Здравствениот туризам и биогеографските туристички вредности
 Јавното здравство и здравствениот туризам
 Селективни видови на здравствен туризам
12. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на време
150 часови

14. Распределба на расположливото
3+2
време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
19. Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на
надворешна евалуација
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
22.1 1.
Доц. Д-р Катерина
Здравствен
Работен
Ангелевска-Најдеска
туризам
материјал
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Melanie Smith, Laszlo
2008
1. Health and Butterworth22.2
Puczko
Heinemann
Wellness
Tourism
2.
3.

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Сообраќај во туризмот
2. Код
5ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
3/5
7. Број на ЕКТС 6
кредити
8. Наставник
?
9. Предуслови за запишување на
Студентот треба да освои најмалку 10 поени од
предметот
редовност
на наставата и задолжително е полагање на
еден колоквиум
10. Цели на предметната програма (компетенции):Изложениот материјал во оваа
предметна програма на идните дипломци ќе импослужи со испех да ја извршуваат
својата работа. Ќе стекнат знаење од туристичкиот сообраќај, кој, впрочем е дел од
туризмот, односно, од туристичката понуда и на тој начин полесно ќе се реализираат
како стручнаци од туризмот во праксата.
11. Содржина на предметната програма:Meѓузависноста помеѓу сообраќајот и туризмот;
Транспортен состав; Денешна состојба-сообраќај за потребите на туристите;
Сообраќајот во мирување-денешни потреби и состојби во врска со развојот на
туристичкиот сообраќај.
12. Методи на учење:Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
14. Распределба на расположливото
3+2
време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска
45часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
2x40 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена
10 бодови
и усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
од х61 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)(A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Стојан Велкоски
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2
1.
2.
3.

За потпис, доволно е редовност на предавањата
и вежбите.
Полагање на завршен испит, односно
завршното оценување се смета за позитивно,
доколку студентот освои минимум 50%+0,1
бодови од вкупниот број бодови предвидени за
колоквиумот, односно за завршното
оценување.
Македонски јазик
евалуација

Наслов

Издавач

Сообраќајот ФТУво туризмот Охрид

Наслов

Издавач

Година
2011

Година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
23. Наслов на наставниот предмет
Меѓународен патнички промет
24. Код
5ХХ
25. Студиска програма
Туризам
26. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
27. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
28. Академска година / семестар
2/3
29. Број на
6
ЕКТС
кредити
30. Наставник
Проф. Др. Иванка Нестороска
31. Предуслови за запишување на предметот /
32. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со
основните карактеристики на меѓународниот патнички промет, обемот, динамиката,
тенденциите, регионалната дистрибуција, структурата, емитивни и рецептивни региони,
патни правци и коридори и регулативата во меѓународниот патнички промет.
33. Содржина на предметната програма:
- Структура на меѓународниот промет
- Меѓународниот патнички промет како составна компонента на меѓународниот
промет
- Вовед во меѓународните патувања
- Причини за вклучување во меѓународните патувања и нивни карактеристики
- Основни обележја на меѓународниот патнички промет
- Обем и динамика на меѓународниот патнички промет
- Меѓународните туристички патувања како доминанатна компонента на
меѓународните патувања
- Регионална дистрибуција на меѓународните патувања
- Карактеристики на патувањата по региони во светот
- Емитивни и рецептивни региони
- Меѓународни патни правци и региони
- Улогата на сообраќајот во меѓународниот патнички промет
- Регулатива во меѓународниот патнички промет
- Предизвици за идниот развој на меѓународните патувања
- Ограничувања и закани за меѓународните патувања
34. Методи на учење: Предавања, интерактивна настава, вежби, студии на случај,
самостојно учење
35. Вкупен расположлив фонд на време
150
36. Распределба на расположливото време
3+2
37. Форми на наставните активности
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
38. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
39. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
40. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
од 61 до 70 бода
7(седум)(D)
Од71 до 80 бода
8(осум)(C)
од 81 до 90 бода
9(девет)(B)
од 91 до 100 бода
10(десет)(A)
41. Услов за потпис и полагање на завршен
положени два колоквиуми, редовност и
испит
активност на предавања и вежби, изработка
на семинарска работа/ студија на случај.
42. Јазик на кој се изведува наставата
43. Метод на следење на квалитетот на
наставата

44. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Нестороска , Иванка
22.1
2.

Нестороска, Иванка

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Lundberg,D.E.&Lunberg,C.B

22.2

2.

3.

Rowntree, L. et all.,

македонски
Следење на посетеност и активност на
студентите, анализа на ниво на активност на
студентите, интерактивна настава, работење
на практична примена на знаењата на
студентите преку симулирани ситуации

Наслов

Издавач

Година

Меѓународен ФТУ,Охрид 2015
патнички
промет,
Меѓународен ФТУ,
2006
туризам
Охрид,

Наслов
International
Travel and
Tourism
Divresity
amid
Globalization
– World
Regions,
Environment,
Developmen

Издавач

Година

Ј.Wiley &
Sons,

2006

Prentice
Hall,

2003

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Деловно комуницирање
5ХХ
Царина и шпедиција
Факултет за туризам и угостителство – Охрид,
насока: Царина и шпедиција
Прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
6
кредити
Наставник
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Предуслови за запишување на
Базични знаења од општествените и
предметот
хуманитарните науки
Цели на предметната програма (компетенции): Приближување до светските трендови
во бизнисот, филтрирајќи го базичниот аспект – деловно комуницирање, нудејќи
проверени принципи, техники и стратегии на успешно работење. Комуникациските
вештини придонесуваат воспоставување позитивна комуникациска клима во
организацијата, како и продуктивни односи помеѓу менаџерите, нивните соработници,
деловните партнери и потрошувачи.
Содржина на предметната програма: Процесот на деловно комуницирање – основен
концепт: невербална, вербална и графичка комуникација; интерперсонална
комуникација, интраперсонална комуникација, медио комуникација, масовна
комуникација, организациска комуникација; пречки при комуницирањето и нивно
надминување; дизајнирање на комуникациска клима во фирмата; комуникациски
стратегии; давање и примање инструкции; техники на слушање; техники на пишување;
правила и модели за успешно деловно комуницирање; деловни состаноци; типот на
личноста на менаџерот основа за успешен бизнис; водство – значајна управувачка
функција на менаџерот; менаџерот и меѓучовечките односи во фирмата:
интерперсонални реакции и стилови; перманентно градење на знаењата на менаџерот;
ментален тренинг – техники за развивање на интелигенцијата на менаџерот; Етичкиот
профил на современиот менаџер: мотивирани вработени со висок работен морал;
ораторство, вештини за орална презентација и култура на говорење; интерактивна
говорна презентација; вештини на преговарање; меѓузависност на учесниците во
преговорите; управување со конфликтите при преговарањето; техники на интегративно
преговарање: нагласување на заедничките интереси помеѓу преговарачките страни и
минимизирање на разликите; управување со тешки преговори – нефлексибилност и
неискреност; Етика во преговарањето; видови измамнички преговарачки тактики и
нивно препознавање; вербални тактики за откривање измама; управување со стресот во
деловното комуницирање; психолошки и медицински профили на менаџерите и
реакцијата на стрес; Техники за справување со стресот; животниот стил на менаџерот
како антистресна терапија.
Методи на учење: Под надзор: предавања и вежби; Самостојна работа: проектни
задачи, семинарски, лабораториски вежби, работа на терен.
Вкупен расположив фонд на време
150 фонд на време
Распределба на расположивото време
3+2 предавања и вежби
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови

активности

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности

30часови

Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10
Активност и учество
10
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
Присуство на предавања и вежби, изработка на
завршен испит
самостоен труд ( проектен труд, семинарска,
есеј, презентација ).
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на Интерна и екстерна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Проф. Д-р
Бизнис комуникации
ЦНИР, ФТУ,
2004/
Лилјана Баткоска
Охрид
06/10/14
2.
3.
4.
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Проф. Д-р Лилјана
Деловно однесувањеИнститут за
2000
Баткоска
култура, комуникации,
истражување на
управување
туризмот, ФТУ,
охрид
2.
Dwyer.J.
The Business Communication Prentice-Hall,
1997/204
Australia
3.
Locker.O.K.
Business and Administrative
IRWIN
2000
Communication
McGraw- Hill,
USA

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Стратегиски менаџмент во услужен сектор
2. Код
5ХХ
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
3/5
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната
програма (компетенции)

10

Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење
12
13

Вкупен расположив фонд на
време

6
Проф. Д-р Лидија Симонческа
/
Студентите од насоката туризам преку овој предмет
треба да се здобијат со знаења за стратешките аспекти
на менаџментот и тоа процесот на формулирањем и
избор на општи и деловни стратегии, како и
основните услови за успешно имплементирање на
стратегиите
I. Концептот на стратегиски менаџмент-Поим и
суштина на стратегискиот менаџмент, Процес на
стратегиски менаџмерите на стратешко ниво
II.Формулирање на стратегии-Анализа на интерно
окрушување, анализа на екстерно окрушување, Поим
за стратегија, Стратегиите како елемент на
стратегискиот менаџмент, Односи меѓу визија,
мисија, вредности и стратегијата во претпријатието,
Distinctive capabilities, Концепт на компаративни
вредности, Анализа на ланец на вредности, Стратегии
на корпоративно ниво, Стратегии на конкурентска
предност, Стратегии на ниво на деловни функции,
Меѓународни стратегии (Извоз, Лиценцирање,
Франшиза, Менаџерски договори, Клуч на рака,
Greenfield инвестиции, Заеднички вложувања,
Стратегиско партнерство)
III.
Имплементација
на
стратегиите
–
Организациската структура во
процесот на
имплементација, Лидерството како елемент на
имплементирање на стратегиите, Културата како
фактор за успешна имплементација
IV. Оценување и контрола на стратегијата
Следење на настава, самостојно учење, индивидуално
или тимско изработување на семинарски, проектни
трудови и есеи
150 часови

14

Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

18

19.
20.
21

22.

3+2
15.1
15.2

Други форми на активности

16.1

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности

45часови
30часови

75 часови

80 бодови
10 бодови

10 бодови
до 50 бода
5(пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6(шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на Редовно присуство на часовите на настава и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на
преку систем на евалуација и самоевалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Проф. Д-р Лидија
Стратегиски
Симонческа
менаџмент (скрипта)
2.
3.
4.
5.
6.
22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Steiner G.
Strategic planning
Free Press Paperbacks,
New York, 1997
2.
Ansoff H.I.
Corporate Strategy
Penguin Books,
London, 1997
3.
Higgins J.
Strategic and
Prentice-Hall, 1988
Operational Planning
Systems

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Канали на продажба
5ХХ
Туризам
ФТУ - Охрид

Прв
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Проф.д-р Јован Стојаноски
/

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Содржина на предметната програма:

Методи на учење:
Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности,
индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
Редовно присуство на предавања и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на Внатрешна и надворешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Наслов

Издавач

Година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Енологија
2. Код
5ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
3/5
7. Број на
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Ангела Василеска
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите се стекнуваат со основно
знаења од технологија за производство на вино, сензорно оценување на виното,
соодветно комбинирање на виното со храната
11. Содржина на предметната програма:
 Вовед
 Економско и стопанско значење на винарството
 Винарски визби, винарски садови и опрема во винарската визба
 Суровини за производство на вино, хемиски и сензорски карактеристики
 Алкохолна ферментација
 Технологија за производство на бели суви вина, розови суви вина и на црвени
суви вина
 Улога на SO2во винарството
 Малолактичка ферментација
 Зреење на виното
 Хемиска содржина на вината
 Доработка на виното , бистрење, филтрирање, стабилизација, типизирање и
полнење во шишиња
 Производство на специјални типови на вина
 Болести и мани на вината
 Соодветни комбинации на виното со храната
 Сензорно оценување на вината
 Законски регулативи
 Вежби: Методи за хемиски анализи на вината; Сензорна анализа на вината;
Посета на винарски визби
12. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
14. Распределба на расположливото
под надзор (предавања и вежби)
време
самостојна работа (задачи, семинарски
трудови, лабораториски вежби, работа на
терен)
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови

аудиториски), семинари, тимска
работа
16.1 Други форми на активности

16. Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
19. Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на
надворешна евалуација
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
број
1.
Гордана Речкоска
Познавање на
ФТУ 1999
стоката со наука
Охрид
22.1
за исхрана
2.
Гордана Речкоска
Методи за
ФТУ 1995
испитување на
Охрид
прехранбените
стоки
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
R.B.Boulton,
Principles and
The
1995
V.L.Singleton, L.F.Bisson,
Practices of
Chapman R.I .Kuukee
Winemaking
Hall
Enology
22.2
Library
2.
B.W.Zoecklein,
Wine Analysis
The
1995
K.C.Fugeslang,
and production
ChapmanB.H.Gump, F.S.Nury
Hall
Enology
Library
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Маркетинг истражување
5XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Јован Стојаноски

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за спроведување на
потребните
истражувања
на пазарот со цел да се унапреди процесот на донесување на деловни одлуки
Содржина на предметната програма:
 Маркетинг истражување - дефиниција, потреба и значење;
 Процес на маркетинг истражување;
 Носители на маркетинг истражување;
 Маркетинг истражување во специфични области;
 Студии на случај
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
надворешна и внатрешна евалуација
наставата

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
М.
Башеска‐Ѓорѓиеска
Н. Секулоска
2.
Ј. Стојаноски
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Salai S., Boźidarević
D.
2.
3.

Наслов
Маркетинг истражување информативен инпут за
маркетинг менаџментот
Маркетинг истражување
(скрипта)

Наслов
Marketing istrazivanje

Издавач
Економски
факултет ‐
Скопје

Издавач
Savremena
administracija,
Beograd

Година
2004

Година
1997

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв циклус на студии
45. Наслов на наставниот предмет
Царинско познавање на стоката
46. Код
5ХХ
47. Студиска програма
Туризам
48. Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт,
катедра, оддел)
49. Степен (прв, втор, трет циклус)
прв циклус
50. Академска година / семестар
3/5
51. Број на ЕКТС
6
кредити
52. Наставник
Проф. д-р Ангела Василеска
53. Предуслови за запишување на
предметот
54. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е студентите да се
запознаат и научат да манипулираат со стоките кои се увезуваат и извезуваат од
Република Македонија. Во овој предмет се изучува царинското познавање на стоки,
нивните карактеристики, нивниот технолошки процес за добивање, манипулацијата со
нив, нивната класификација во оддели, глави, тарифни броеви според Царинската
тарифа дадена со Законот за царинска тарифа
55. Содржина на предметната програма:
 Поим и значење на стоката
 Класификација на стоките
 Квалитет на стоките и стандарди
 Амбалажа, транспорт, складирање и ознаки на стоката
 Одделите од I до XXI оддел од Царинската тарифа
56. Методи на учење:
57. Вкупен расположлив фонд на време 150
58. Распределба на расположливото
3+2
време
59. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
60. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
61. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
62. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
63. Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на

завршен испит
64. Јазик на кој се изведува наставата
65. Метод на следење на квалитетот на
наставата
66. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Речкоска Гордана

22.1

2.

Речкоска Гордана

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
22.2

2.
3.

некоја форма на самостојна работа
македонски јазик
надворешна евалуација

Наслов

Издавач

Година

Царинско
познавање на
стоката I и II
дел
Познавање на
стоката методи за
испитување на
прехранбените
стоки

ЦИНР ФТУ Охрид

2004

ЦНИР ФТУ Охрид

1995

Наслов

Издавач

Година

Закон за
Царинска
тарифа за 2012
година

Службен
Сл. весник на
весник на
РМбр.23/2003
Република
Македонија

Наслов на наставниот предмет
Економика на Европски интеграции
Код
5ХХ
Студиска програма
Туризам
Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство – Охрид,
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
Академска година / семестар
3/5
Број на ЕКТС кредити 6
Наставници
проф. д-р Вера Караџова
Предуслови за запишување на
Исполнување на условите предвидени за запишување
предметот
на петти семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на програмата по предметот Економика на Европски интеграции е студентите да се
запознаат со примената и функционирањето на основните економски категории, принципи и
законитости на примерот на Европската Унија како економска интеграција. Во таа насока,
материјата која се изучува треба да им помогне на студентите полесно да ги разберат
сложените економски феномени, појави, процеси и движења во одделни економии и во ЕУ како
интегрирана целина.
Преку изучување на предвидената програма, студентите треба да се запознаат со економската
логика на европското интегрирање, историјата и еволуцијата на интеграцијата, како и со
макроекономското управување со интеграцијата. На тој начин се остварува интенцијата да се
поттикне и развие аналитичка и критичка мисла кај слушателите и да се развие способност за
рационално, ефективно и ефикасно носење на економски и деловни одлуки во услови на
динамично и турболентно окружување, а со цел за постигнување на раст и развој на одделните
економски единици, националната заедница и пошироко.
Изучувањето на економиката на Европското интегрирање им дава можност на студентите да се
запознаат со теоретските основи на европската економска интеграција, со институциите на ЕУ,
со политиките на Унијата, заедничкиот пазар на ЕУ, проширувањето и продлабочувањето на
интеграцијата, како и со еволуцијата, суштината и предизвиците на економското интегрирање
на Република Македонија во ЕУ. Изучувањето на предметот овозможува и стекнување на
знаења за условите за постигнување на урамнотежен раст на Унијата, процесите на пазарна и
монетарна интеграција и надворешна политика на ЕУ.
Совладувањето на предвидената програма ќе им овозможи на студентите разбирање на
карактеристиките на процесот на интеграција, согледување на позицијата на европската
економија на глобалната економска сцена и изградување на рационален став при
коментирањето на тековните случувања.
Содржина на предметната програма:
 Динамика на Европските интегративни процеси
 Карактеристики на процесот на интеграција
 Настанување на ЕУ, почетни облици на соработка
 Суштина и симболи на ЕУ
 Хронологија на најважните настани во ЕУ
 Хронологија на односите меѓу Република Македонија и Европската Унија
 Институционално уредување на ЕУ
 Европска монетарна унија
 Европска централна банка
 Спогодби на ЕУ (Мастрихт, Амстердам, Ница, Лисабон)
 Проширување на ЕУ - критериуми за прием

 Единствен пазар на ЕУ
 Аутпут, вработеност и цени, агрегатна понуда и побарувачка, инфлација, стопански циклуси
 Макроекономска рамнотежа - производство, вработеност и цени
 Макроекономска рамнотежа - Агрегатна побарувачка и производство
 Економски циклуси - подобрување на ефикасноста на пазарите
 Политики на ЕУ
 Монетарна и фискална политика во еврозоната
 Економско интегрирање на РМ во ЕУ
 Ефекти од економската интеграција за членките и земјите кандидати за членство
 Европската Унија денес, предности и слабости
 Европската Унија денес, состојби, проширувања, проблеми
Методи на учење:
Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско изработување на
семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150 - фонд на време
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности
Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
Присуство на часови
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Караџова, д-р Вера "Економика на ЕУ" ФТУ - Охрид
2016/2017
авторизирани предавања
2.
Влада на
Национална Стратегија за
Влада на
2004
Р.Македонија
интеграција на Република
Р.Македонија, 2004
Македонија во ЕУ
3.
Дополнителна литература

Ред.
број
1.

Наслов

Издавач

Ричард Балдвин,
Чарлс Виплоц

“Економија на европската
интеграција”

3.

Мајкл Бурда, Чарлс
Виплоц
Džombić J. Ilija,

4.
5.

Miroslav Prokopijevic
Molle Willem

6.

Wiener Antje, Diez
Thomas
Paul De Grauwe

"Макроекономија –
европски текст"
"EVROPSKA UNIJA prošlost, sadašnjost,
budućnost"
"Evropska Unija"
"The Economics of European
Integration-Theory, Practice,
Policy"
"European Integration
Theory"
"Economics of Monetary
Union"
Релевантна периодика,
статии, извештаи и други
трудови

Проект: Превод на
1000 стручни, научни
книги и учебници
ИНА КОМЕРЦ Скопје

2.

7.
8.

Автор

Година

2001

Friedrich-EbertStiftung, Sarajevo

2010

JP Sluzbeni Glasnik
Ashgate Publishing
Limited

2009
2006

Oxford University Press

2009

Oxford University Press

2009

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Криминалитет и детекција
5ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство-Охрид

Прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Лариса Василеска
/

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на предметот е студентите да се стекнат со знаења од полето на криминалитетот и
неговата детекција и тоа изучување на причините и појавните форми на
криминалитетот ,
неговата етиологија и неговата феноменологија, кои имаат есенцијално значење за
професиите и во областа на осигурувањето. Криминалистиката со кривичната и
прекршочната постапка, како науки и постапки за детекција на криминалитетот.
Содржина на предметната програма:
Вовед во науките за криминалитет и детекција
Општи карактеристики на криминалитетот
Казнивите дела како содржина на криминалитетот
Сторители на казниви дела
Криминологија- наука за криминалитетот
Етиологија на криминалитетот (објективна и субјективна етиологија)
Феноменологија на криминалитетот
Класификација на криминалитетот
Детекција на криминалитетот
Криминалистика – наука за детекција на криминалитетот,
Техника на детектирање,
Детекција на криминалитетот во кривичната и преткривичната постапка
Методи на учење: Предавање, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150 фонд на време
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска
45часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
10 бодови
усна)
Активност и учество
10 бодови

Kритериуми за оценување
(оценка)

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
Редовност на настава

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на квалитетот Евалуација и самоевалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Проф.д-р
Криминалитет и детекција
ФТУ
Миладин
Крстаноски
2.
3.
4.
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Кривичен законик на РМ Службен
Весник на РМ

5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Година
2010

Година
Сл.Весник
број 37/96,
80/99,4/2002,
43/2003,
19/2004,
81/2005,
60/2006,
73/2006,
87/2007,
7/2008,
139/2008,
114/2009,51/11,
135/11, 185/11,
42/12, 166/12,
55/13, 82/13,
14/14,
27/14, 28/14,
41/14, 115/14,
132/14,160/14
199/14,226/15)

2.
3.

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Меѓународен маркетинг
2. Код
5ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6. Академска година / семестар
3/5
7. Број на
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф.Д-р. Јован Стојаноски
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од меѓународниот маркетинг што
ќе можат да ги користат во маркетинг активностите во надворешнотрговското и туристичко-угостителското работење.
11. Содржина на предметната програма:
Дефиниција на меѓународниот маркетинг; Развој на меѓународниот маркетинго;
Историски
концепции за улогата на маркетингот; Психологија на потрошувачот и
однесувањето на купувачот; Анализа на меѓународниот пазарен потенцијал и
пазарното учество; Сегментирање на меѓународните пазари; Меѓународно маркетинг
истражување;
Модели на купување; Производ во меѓународната маркетинг концепција; Политика на
цени, дистрибуција и промоција; Модели на одлучување; Меѓународен
маркетинг.
12. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
14. Распределба на расположливото време 3+2
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
од 61 до 70 бода
7(седум)(D)
од 71 до 80 бода
8(осум)(C)

19. Услов за потпис и полагање на завршен
испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1 1.
Миладиноски Софронија
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
22.2
Dibb S., Simkin L., Pride W.
& Ferrell O.C
2.
3.

од 81 до90 бода
9(девет)(B)
од 91 до 100 бода
10(десет)(A)
Редовност на предавања и вежби
Македонски јазик
Внатрешна евалуација со анонимно
анкетирање на студентите

Наслов

Издавач

Меѓународен ФТУмаркетинг
Охрид

Наслов
International
Marketing

Година
2005

Издавач

Година
1995

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
67. Наслов на наставниот предмет
Платни системи
68. Код
5ХХ
69. Студиска програма
Туризам
70. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителаство (единица, односно институт, катедра,
Охрид
оддел)
71. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв степен
72. Академска година / семестар
3/5
73. Број на ЕКТС 6
кредити
74. Наставник
Проф. Д-р Ристо Гогоски
75. Предуслови за запишување на предметот Нема
76. Цели на предметната програма (компетенции):
Да се совлада вештината и техниката на платниот промет како дел од финансискиот
систем, односно меѓународните финансии, и тоа интегрално – и внатрешниот и
меѓународниот платен промет, односно платните системи кои институционално и
функционално ги овозможуваат истите.
77. Содржина на предметната програма:
Изучување на парите, улогата на парите, функциите на парите, еволуцијата на парите
преку трошоците за размена. Трансакциите во размената, бартерот и паричната
размена, ликвидноста и побарувачката на пари. Банките како финансики институции
преку кои се врши платниот промет, структурата на банките и банкарските системи,
видовите банкарски операции. Централната банка како носител на платниот промет во
платниот систем. Финансиксиот систем како институционална основа на платниот
систем, пазарот на пари. Платниот систем на Р Македонија, реформираниот платен
систем, институциите и инструментите на внатрешниот платен промет во Р
Македонија. Меѓународниот платен систем. Меѓународниот монетарен систем,
преставен со Бретонвудскиот монетарен систем, Меѓународниот монетарен фонд,
меѓународната ликвидност, меѓународните монетарни резерви. Инструменти во
меѓународниот платен систем, кореспондентските банкарски односи, акредитивите
како и нструмент, документарната наплата, меѓународните банкарски гаранции,
меѓународни чекови, кредитни писма и кредитни картички.
78.
79.
80.
81.

Методи на учење:
Вкупен расположлив фонд на време
150
Распределба на расположливото време
3+2
Форми на наставните активности
15.1 Предавања – теоретска
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
82. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
83. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и

45часови
30часови

75 часови
8о бодови
10 бодови

усна)
17.3
Активност и учество
84. Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

85. Услов за потпис и полагање на завршен
испит
86. Јазик на кој се изведува наставата
87. Метод на следење на квалитетот на
наставата
88. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. Д-р Ристо Гогоски
22.1
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Засконската регулатива за
работење на банките,
законската регулатива за
централната банка,
22.2
законската регулатива за
платниот сиситем;
2.
Сите учебници и книги кои
ја обработуваат
проблематиката за парите,
банките, финансискиот
систем и сл.
3.

10 бодови
До 50 бода 5 (пет)(F)
Од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
од х до х бода
0д 61 до 70 бода
7(седум)(D)
од х до х бода
Од 71 до 80 бода
8(осум)(C)
од х до х бода
Од 81 до 90 бода
9(девет)(B)
од х до х бода
од 91 до 100 бода
10(десет)(A)
Редовност на предавања и вежби
до х бода
од х до х бода

Македонскиот литературен јазик и неговото
кирилско писмо
Внатрешна евалуација со анонимно
анкетирање на студентите

Наслов

Издавач

Економика ФТУ
на платни Охрид
системи

Наслов

Издавач

Година
2012

Година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Храна и култура
2. Код
5ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт,
катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
3/5
7.
Број на ЕКТС 6
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Сашо Коруновски
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10.Цели на предметната програма (компетенции): Совладувањето на материјалот
презентиран во оваа предметна програма на студентите треба да им обезбеди солидно
познавање на поврзаноста која постои помеѓу културата и храната, со цел во иднина да
можат да го применат ваквото знаење во практиката, пред се во ресторанското
работење. Тоа значи дека студентите со совладувањето на оваа материја ќе можат да
направат успешна угостителска понуда, мени соодветно на побарувачката, полесно да
се справат со разните ситуации кои произлегуваат од разликите во културата на
однесување и културата од која доаѓаат гостите.
11.Содржина на предметната програма: Поим за култура: запознавање со основните
значења на поимот култура и негово толкување од различни автори низ период, како и
основните видови култура и значењето на континуитетот на културата и
цивилизацијата.Преглед на историјата на културата и уметноста: палеолит, неолит,
метално доба (Месопотамија, Египет, Крит, Микена), антички период (Грција, Рим,
етнички популации во Македонија во антиката), среден век (Византија, Исламска
култура и уметност, Романика, Готика), Нововековна култура и уметност (Ренесанса,
Барок), Културата и уметноста на XIX-XX век (нео-стилови, преродбенски период,
модерна и постмодерна уметност). Исхрана и култура: прикажување на поврзаноста
помеѓу културата и храната и исхраната преку социо-културните елементи како што се
историски промени, статус, гозби, религија, припаѓањето на одредена земја,
глобализацијата, современиот начин на живот и влијанијата на медиумите. Етнографско
наследство: што претставува етнографијата како наука и кои се основите и почетоците
на македонската етнографија, како и поврзаноста на обредите и храната. Културата,
туризмот и угостителството: потенцирање на поврзаноста помеѓу овие три елементи,
преку навраќање на првите форми на угостителство, патување, првите организирани
тури, со посебен осврт кон нашата земја. Културата и туризмот: културен туризам –
принципи и критериуми за развој, типологија на културните вредности, , методи за
туристичка валоризација на културните вредности, конвенции за културен туризам.
12.Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13.Вкупен расположлив фонд на време 150
14.Распределба на расположливото
3+2
време
15.Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска

работа
16.1 Други форми на активности

16.Други форми на активности
75 часови
17.Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18.Критериуми за оценување
до х бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од х до х бода
6(шест)(E)
од х до х бода
7(седум)(D)
од х до х бода
8(осум)©
од х до х бода
9(девет)(B)
од х до х бода
10(десет)(A)
19.Услов за потпис и полагање на
Редовност на настава и активност
завршен испит
20.Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
21.Метод на следење на квалитетот на
евалуација
наставата
22.Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
22.1 1.
Коруновски Сашо,
Храна и
ФТУ –Охрид
2009
Коцевски Јордан
култура
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Коруновски Сашо
Културно
ФТУ - Охрид
2006
наследство
22.2
2.
Korunovski S., Marinoski Macedonia:
Skopje: DID
2008
N.,
Land of
Ina komerc,
Tourism
3.
Цуцулески Васко
Национална ФТУ-Охрид
2009
гастрономија
4.
Kocevski J., Risteski M.
“Creating
Икономически 2010
gastronomic
универзитет tourist
Варна
product”

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Управувачко сметководство
2. Код
5ХХ
Туризам
3. Студиска програма
Организатор на студиска
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
4. програма (единица, односно
институт, катедра, одел)
Степен (прв, втор, трет
Прв циклус
5.
циклус)
3/5
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма
(компетенции)

10

Содржина на предметната
програма

11

Методи на учење
12

13
14
15

Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на расположивото
време
Форми на наставните
активности

6
Проф.Д-р Деса Косаркоска
/
По изучувањето на овој предмет, студентите треба
да располагаат со следните области на знаења :
 Да ги познаваат основните сметководствени
категории и начините на нивното
сметководствено евидентирање.
 Да ги разбираат функциите на
сметководството и неговата ефикасност.
 Да ги научат начините на составување на
финансиските извештаи и нивните цели.
 Да научат соодветно да ги читаат
финансиските извештаи и да ја анализираат
состојбата на претпријатијата според нив.
Поим, значење и улога на управувачкото
сметководство
Извештај за изворите и употреба на фондовит ево
претпријатието
Концепти за определување на фондовит ево
претпријатието
Анализа на финансискит еизвештаи
Аналитички показатели за финансиската состојба во
претпријатието
Анализа на преломна точка
Наставата вклучува предавања, дискусии и
презентации. Потребно е активно вклучување на
студентите преку дискусии и презентирање на
домашните задачи и проблеми.
150
3+2
15.1
15.2

Предавања – теоретска
настава
Вежби (лабораториски,

45часови
30часови

16.

17.

Други форми на активности

16.1

аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на
активности

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

80 бодови
10 бодови
до 50 бода
Од 51 до 60 бода
Од 61 до 70 бода

18

Од 71 до 80 бода
Од 81 до 90 бода
Од 91 до 100
бода

19.
20.
21

10 бодови
5(пет)
(F)
6(шест)
(E)
7(седум)
(D)
8(осум)
(C)
9(девет)
(B)
10(десет)
(A)

Услов за потпис и полагање на /
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
Евалуација
квалитетот на наставата
Литература
22.1. Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
1.
Косаркоска Деса
Сметководство
2.

22.

75 часови

Косаркоска Деса

22.2. Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
1.
Косаркоска Деса

2.
3.

Контен план

Наслов
Вежби по
сметководство

Издавач/година
Факултет за туризам и
угостителство – Охрид, 2012
Факултет за туризам и
угостителство – Охрид, 2010
Издавач/година
Факултет за туризам и
угостителство –
Охрид, 2008

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
ОСИГУРУВАЊЕ ВО TУРИЗМОТ И
УГОСТИТЕЛСТВОTO
2. Код
5ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската
ФТУ-Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв
6. Академска година / семестар
Трета/Петти
7. Број на ЕКТС
6
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ
9. Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Цел на овој предмет е студентите да се
стекнат со знаења од областа на секторот осигурување, односно теоретски и
апликативни аспекти за исклучително комплексен поим ризик како и самиот бизнис
осигурување.
11. Содржина на предметната програма: Осигурување - поим, суштина и развој; Преглед на
осигурувањето и концептите за управување со ризици; Видови на осигурување; Лица и
документи во осигурувањето; Организација и институции на осигурувањето, Средства
на осигурувањето, Посебни видови на осигурување и Осигурувањето во Република
Македонија.
Осигурување на имотот во туризмот и угостителството, Осигурување од одговорност на
дејноста. Тарифа на премии, Осигурување на живот, Поим, улога и видови на
осигурување на лица, Осигурување на лица од несреќен случај, Ликвидација – исплата
на осигурената сума. Поимник (Glossary)
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположлив фонд на време 150
14. Распределба на расположливото
3+2
време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1 Тестови
80 бодови
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3 Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(E)
од 61 до 70 бода
7 (седум)(D)
од 71 до 80 бода
8 (осум)(C)
од 81 до 90 бода
9 (девет)(B)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1. Проф. Д-р Братислав
Милошевиќ
22.1
2. Проф. Д-р Тихомир
Јовановски

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1. Emmett Voughan,
Therese Voughan

од 91до 100 бода
10 (десет)(A)
Редовна посета на настава и вежби
Македонски јазик
Евалуација

Наслов
Осигурување во
туризмот и
угостителството
„Економика на
осигурување“ (Второ
изменето и дополнето
издание)

Наслов
Основи на ризикот и
осигурувањето

22.2
2.

Издавач

Година

ФТУ-Охрид

2012

„ЕМК“,
Скопје

2005

Издавач
Владиниот
проект,
превод на
1000 книги

Година
2010

Закон за здравствено
осигурување
Закон за здравствена
заштита

3.

Наслов на наставниот предмет
Реосигурување
Код
5XX
Студиска програма
Туризам
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт,
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
прв циклус
Академска година / семестар
3/5
Број на ЕКТС кредити
6
Наставници
проф. Д-р Снежана Дичевска
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Теоретски и апликативен приказ на посебна техника на заштита од чистиот ризик,
односно научно елаборирање на Реосигурувањето и неговото место во структурата на
струкопанството и посебно во светски рамки.
Содржина на предметната програма:

Поим и развој на реосигурувањето, Карактеристики на дејноста реосигурување, Видови и
форми на реосигурување, Техничка организација на реосигурувањето, Самопридржување
во реосигурувањето, Поим и дефиниција на штета, Финансиски односи во
реосигурувањето, Осигурувањето и реосигурувањето во услови на монетарна
нестабилност (Проф. Д-р Тихомир Јовановски), Пазар на реосигурување, Ликвидација на
штетата во реосигурувањето, Прилози, Тест – Вежби, Поимник (Glossary)
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Братислав
Реосигурување
ЦНИР - ФТУ,
2009
Милошевиќ
Охрид
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Борис Маровиќ
Слободан Јовановиќ
2.

Наслов
Реосигурање

Лексикон осигурања

Издавач

Година

ДДОР Нови
Сад, АД Нови
Сад
Будуќност,
Нови Сад

2004

2002

3.

Списанија

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Договори во меѓународен промет
5XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Ристо Речкоски

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со основните постулати на правото на договорите во
меѓународниот промет; изучување на општиот дел на правото на договорите во
меѓународниот промет; основните принципи и начини на функционирање на
арбитражите, како ефикасен систем на вонсудско решавање на споровите, како и
изучување на различните видови на договори во меѓународниот промет и нивните
најважни особини
Содржина на предметната програма:
Општ дел на правото на ДМП, Извори, Начела и Субјекти на ДМП; Концесии во
Република Македонија и Видови Унификација на правото на ДМП; Примена на
одредени правила од Меѓународното приватно право кај ДМП; Отстапување од
примената на странското материјално право кај ДМП, како и општо за склучувањето
ДМП; Решавање спорови кај ДМП; Меѓународен договор за продажба на стока и
Посебни видови меѓународна купопродажба; Меѓународен договор за лиценца,
Меѓународен договор за know-how, Меѓународен договор за кооперација; Меѓународен
договор за лизинг, Меѓународен договор за франшизинг, Договор за бартер во меѓунар.
промет Договор за лон во меѓународниот промет; Меѓународен договор за
инвестициона изградба, Меѓународен договор за факторинг, Договор за меѓународно
трговско застапување, Договор за посредување во меѓународ. промет, Договор за
комисион во меѓународ. промет; Меѓународен договор за складирање, Договор за
контрола на квалитет и квантитет на стоки и услуги во меѓународ. промет, Договор за
меѓународно експедирање- шпедиција, Меѓународни договори за превоз; Договор за
осигурување во меѓународниот транспорт; Меѓународни договори во туризмот
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови

Активност и учество
Kритериуми за оценување (оценка)

10 бодови
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
присуство на предавања, вежби и изработка на
некоја форма на самостојна работа
македонски јазик
надворешна и внатрешна евалуација

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Миладин
Право на договорите во
Крстаноски
меѓународниот промет
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Ристо Речкоски
Граѓанско право
2.

3.

Закон за меѓународно
приватно право

Издавач
ФТУ-Охрид

Издавач

Година
2005

Година

Коста Абраш 2011
Охрид
“Службен весник на
РМ” бр. 87/2007,
156/2010

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
ЕКОНОМИЈА НА МАКЕДОНИЈА
2. Код
5ХХ
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство –
(единица, односно институт, катедра,
Охрид
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
ПРВ
6. Академска година / семестар
III/IV
7. Број на ЕКТС 6
кредити
8. Наставник
Проф.д-р Јованка Билјан
9. Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на економскиот
систем, економската политика и економската реалност во Република Македонија.
11. Содржина на предметната програма: Економијата како теорија и практика. Економски
систем и економска политика на Република Македонија: Развојни фази; Основни
елементи на економскиот систем. Монетарен систем и политика. Банкарски систем.
Фискален систем и политика. Трговски систем и политика. Девизен систем и политика.
Структура и развој на македонската економија: Структурни промени. Индустрија.
Аграр. другите дејности. бруто домашен производ. инвестиции. животен стандард.
Развојна економска политика.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.

19.

Методи на учење:
Вкупен расположлив фонд на време
150
Распределба на расположливото време
3+2
Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
од 60 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
Услов за потпис и полагање на завршен
испит

45часови
30часови

75 часови
80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)
6(шест)(E)
7(седум)(D)
8(осум)(C)
9(девет)(B)
10(десет)(A)

20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1
1.
Билјан Јованка
Благој Ѓорѓиоски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2
1.
Биљаноска Јованка
Караџова Вера
2.

Македонски јазик
Евалуација

Наслов

Издавач

Економија ФТУна
Охрид
Македонија
Наслов
Применета
економија

Година
Во печат

Издавач
ФТУОхрид

Година
2006

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Финансиски пазари и институции
СПT 5XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид,

Прв циклус
трета / петти
Број на ЕКТС кредити
семестар
Наставници
Проф. д-р Снежана Дичевска
Предуслови за запишување на
Исполнување на условите предвидени за
предметот
запишување на петти семестар
Цели на предметната програма (компетенции):

6

Стартната точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се однесува
на дефинирање и истражување како финансиските пазари (како што се пазарот на пари,
пазарот на капитал и девизниот пазар) и финансиските институции (банките, штедилниците,
осигурителните компании, инвестиционите фондови, пензиските фондови др.) Финансиските
пазари и институции не само што влијаат на секојдневниот живот, туку, придвижувајќи
големи износи средства, претставуваат фактор од којшто зависи благосостојбата на
националните економии.
Студентите имаат можност да се запознаат со базичните принципи на функционирање на
финансиските пазари, клучните техники употребени од учесниците во финансискиот живот
во делот на споредување на приносите на различни финансиски инструманти, портфолио
диверзификација, вреднување на паричните инструменти во странски валути, како и
оценување на ризичната и рочната структура на каматните стапки.
Особено внимание е посветено на пазарните институционални структури и на видовите
инструменти кои се предмет на тргување на тие пазари.
Во делот на финанските институции студентите имаат можност да се запознаат со
комерцијалните банки како доминантни финансиски институции, со осигурителните
компании, пензиските фондови и инвестиционите фондови како неизоставни учесници на
финансиските пазари.
Содржина на предметната програма:
Материјалот по предметот Финансиски пазари и институции е современо конципиран при
што како базични точки на својата анализа ги има финансискиот систем односно пазарите и
финансиските институции кои се неминовен преуслов за функционирање на економскиот
систем на секоја земја. Нарушувањата во финансискиот сектор предизвикуваат кризни
нарушувања во економскиот систем, продуцира кризи во економијата во целост и
успорување на економскиот раст и развој.
Содржината на предметната програма опфаќа.
-Основни поими и функции на финансискиот систем
-Финансиски пазари и финансиски инструменти
-Финансиски посредници
-Регулација на финансиските пазари и институции
-Ризична и рочна структура на каматните стапки
-Институционална структура на финансиските пазари

-Структура на примарниот и секундарниот пазар
-Комерцијални банки-принципи на функционирање и раководење
-Регулација и структура на банкарската регулација
-Други депозитни финансиски институции
-Небанкарски финансиски институции
-Инвестициони банки
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско
изработување на проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150 наставни часа
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности
Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен Присуство на часови, изработка на проектен труд
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
Евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Петковски, д-р
"Финансиски пазари и институции" Второ
Михаил
изменето и
дополнето
издание,
Економски
факултет,
Скопје, 2009
2.
3.
4.
5.
6.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
д-р Љубе Трпески

Наслов
"Банкарство"

2.

Rose, Peter S. &
Hudgins Sylvia C.

"Bankarski menadzment i
finansiske usluge"

3.

Mishkin, Frederic S.,
Eakins Stanley G.

"Finansiska tržišta + institucije"

Издавач
Скопје, прво
издание 2009
McGraw-Hill
Companies, Inc.,
2005, prevod:
Data Status,
Belgrad, 2012
4 izd., prevod
MATE D.O.O.
Zagreb, 2014

Година

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Договори во меѓународниот промет
5ХХ
Туризам
ФТУ-Охрид, Kатедра за царина и шпедиција и
МУС
I (прв)
3/5

Број на ЕКТС
кредити
Проф.д-р Ристо Речкоски

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со
основните постулати на правото на договорите во меѓународниот промет; изучување
на општиот дел на правото на договорите во меѓународниот промет; основните
принципи и начини на функционирање на арбитражите, како ефикасен систем на
вонсудско решавање на споровите, како и изучување на различните видови на
договори во меѓународниот промет и нивните најважни особини
Содржина на предметната програма:
Општ дел на правото на ДМП, Извори, Начела и Субјекти на ДМП; Концесии во
Република Македонија и Видови Унификација на правото на ДМП; Примена на
одредени правила од Меѓународното приватно право кај ДМП; Отстапување од
примената на странското материјално право кај ДМП, како и општо за склучувањето
ДМП; Решавање спорови кај ДМП; Меѓународен договор за продажба на стока и
Посебни видови меѓународна купопродажба; Меѓународен договор за лиценца,
Меѓународен договор за know-how, Меѓународен договор за кооперација; Меѓународен
договор за лизинг, Меѓународен договор за франшизинг, Договор за бартер во меѓунар.
промет Договор за лон во меѓународниот промет; Меѓународен договор за
инвестициона изградба, Меѓународен договор за факторинг, Договор за меѓународно
трговско застапување, Договор за посредување во меѓународ. промет, Договор за
комисион во меѓународ. промет; Меѓународен договор за складирање, Договор за
контрола на квалитет и квантитет на стоки и услуги во меѓународ. промет, Договор за
меѓународно експедирање-шпедиција, Меѓународни договори за превоз; Договор за
осигурување во меѓународниот транспорт; Меѓународни договори во туризмот.
Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10

Активност и учество
Kритериуми за оценување (оценка)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

Македонски јазик, со можност за изведување на
наставата и на англиски

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
М.Крстаноски
Право на договорите во
меѓународниот промет
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Р.Речкоски
Граѓанско право
2.

10
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Закон за меѓународно
приватно право

Издавач

Година

ФТУ-Охрид

2005

Издавач

Година

Коста Абраш,
2011
Охрид
“Службен весник на РМ” бр.
87/2007, 156/2010

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Методи за испитување на квалитет на храна и
пијалаци
5XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Ленче Локоска

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување основни знаења за органолептичките, физичко-хемиските и
микробиолошките методи и карактеристики кои треба да ги исполнуваат
прехрамбените производи и методолошките постапки кои се применуваат при
испитувањето на храната и пијалаците
Содржина на предметната програма:
 Вовед во анализа на храната (причини за анализа, извори на загадувачи,
стандарди за квалитет, национални и интернационални прописи кои се
однесуваат на анализата на хранливите намирници, санитарно-хемиски и
микробиолошки испитувања)
 Анализа на загадувачите во прехрамбената индустрија (адитиви, бои,
конзерванси....)
 Анализа на водата (вода за пиење, вода за прехрамбена индустрија, загадување
и заштита на водите)
 Анализа на масти, јагленихидрати и белковини
 Анализа на млеко и млечни производи
 Анализа на месо и производи од месо
 Испитувања кај житата, брашното, лебот и тестенините
 Анализа на овошјето и зеленчукот
 Испитувања кај алкалоидните производи (кафе, чај)
 Анализа на алкохолните пијалоци (ракија, вино, пиво)
 Анализа на јајца и производи од јајца
 Анализа на конзервирана и бебешка храна
Вежби: Определување на содржината на вода со сушење; Определување на вкупен
пепел: Определување на шеќери; скроб; Определување на масти; Определување на
белковини; Оксидометриско определување на аксорбинска киселина
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа

Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Ленче Локоска
Методи за испитување на
ФТУ - Охрид
2016
квалитет на храна и пијалоци
(во подготовка)
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Radoslav Grujic,
HACCP- Teorija i praksa
Konzorcijum
2003
Vincente Almenar
TEMPUS JEP
Sanchis , Radomir
projekata, TF,
Radovanovic
Univerzitet u
Banja Luci
(BH),
Universidad de
Lieida (Spain)
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Практични методи по царинско работење
5XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/5

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Данијела Милошоска

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења од
областа на царинењето на стоки, формалонстите при царинење на стоки, стававањето
на стоките во избрана царинска постапка.
Содржина на предметната програма:
Ставање на стока во избрана царинска постапка, Редовно царинење, ставање на стока
во поедноставена царинска постапка, постапки со економски ефект.
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик
Метод на следење на квалитетот
надворешна и внатрешна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература

Ред.
број
1.
2.

Автор
М. Крстаноски
Д. Смилевска
М., Крстаноски
Д., Смилевска

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Наслов

Издавач

Година

Царинско работење

ФТУ-Охрид

2008

Применето царинско
работење

ФТУ-Охрид

2008

Наслов
Царински закон
Закон за Царинска управа
Уредба за спроведување на
царински закон

Издавач

Година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на производство на храна во
угостителството
2. Код
609
3. Студиска програма
Туризам
4. Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство-Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
3/6
7. Број на
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. Др Симона Мартиноска
9. Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења од областа на менаџментот и неговата примена во
утостителското производство на храна
11. Содржина на предметната програма:
Угостителството како стопанска дејност, Храна и исхрана, Маркетинг на
храна и пијалаци, Квалитетот како средство за задоволување на
потребите на потрошувачите,Набавна функција, Производна функција,
Контрола на угостителското производство на храна и пијалаци,
Санитарно-хигиенска безбедност во угостителското производство на
храна, Правилна исхрана и производство на храна во угостителството
12. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности, индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
13. Вкупен расположлив фонд на време
150 часови
14. Распределба на расположливото
3+2
време
15. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
бодови
усна)
17.3
Активност и учество
бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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 х100бода
10(десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
С. Мартиноска
22.1

22.2

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
John M. Stefanelli

Редовно следење на настава и активнпст на
студентите
Македонски јазик
евалуација

Наслов

Издавач

Менаџмент на
ФТУпроизводство на Охрид
храна во
угостителството,

Наслов
Purchasing for
the hospitality
industry

Година
2003

Издавач
John
Wiley &
Sons

Година
1998

2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Контролинг
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Деца Косаркоска

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области
на знаења:
 Да ги познаваат основите на менаџмент контролата
 Да ги разбираат функциите на основните видови на менаџмент контролата
 Да ги научат начините на анализа на работење на пртпријатијата
Содржина на предметната програма:
 Менаџмент контролата како основна фукнција на менаџментот

 Најзначајни контролни системи на менаџмент контролата
 Систем на финансиска контрола
 Систем на буџетска контрола
 Контрола на квалитет
 Контрола на залихите
 Систем на управување според целите
 Систем на управување според оперативните процеси
 Информациони системи
 Анализа на работењето на претпријатијата и контролингот
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Косаркоска Деса
Контролинг
ФТУ - Охрид,
2008
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Avelini H.Ivanka
Kontroling
Hotelijerski
2008
fakultet,
Opatija

2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Обработка и ликвидација на штета
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Братислав Милошевиќ

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Теоретски и апликативен приказ на посебна техника на обработка и решавање на
штетата, односно научно елаборирање на сложениот процес на ликвидација на штета и
неговото место и улогата во национална економија.
Содржина на предметната програма:
Поим и развој на осигурувањето, Функции на осигурувањето, Штетите во
осигурувањето, Основните карактеристики на активната обработка на штети,
Практично упатство за водење и управување со штетите, Основни фази во процесот на
ликвидација на штети, Нематеријална штета, Трендови во исплата и надомест на
нематеријална штета, Исплата на нематеријална штета во вид на рента, Алтернативно
решавање на спорови во осигурувањето, Прилози, Тест – Вежби, Поимник (Glossary) и
Литература.
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација

наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред. Автор
број
1.
Братислав
Милошевиќ
2.
3.
Дополнителна литература
Ред. Автор
број
1.
Emmett Voughan,
Therese Voughan

Наслов

Издавач

Обработка и ликвидација на
штета

ЦНИР - ФТУ,
Охрид

Наслов

Издавач

Основи на ризикот и
осигурувањето

Владиниот
проект, превод
на 1000 книги
Берин – ДОО,
Јани
Лукровски 51-32, Скопје
„НОМОС“
ДОО, Белград
„Будуќност“,
Нови Сад

2.

Љубчо Стефановски

Основи на управувањето со
штети во осигурувањето

3.

Зравко М. Петровиќ
Весна Тодоровиќ

Накнада штете у облику
Ренте
Лексикон осигурања

4.

Година
2016

Година
2010

2003

2004
2002

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Животна средина и туризам
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Зоран Тунтев

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења на меѓусената поврзаност на животната средина и туризмот
Содржина на предметната програма:
Основни поими за науката за заштита на животната средина, Загадување и заштита на
атмосферата, Загадување и заштита на водата, Загадување и заштита на почвата,
Физичко загадување на животната средина, Наголемување на населението-еколошка
криза, Еколошки монитори
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација

наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Зоран Тунтев
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Наслов
Животна средина и туризам

Наслов

Издавач

Година

ФТУ - Охрид

2006

Издавач

Година

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Хотелска анимација
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Иванка Нестороска

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Утврдување на значењето, местото и улогата на анимациите во содржинската
структура на хотелската понуда; дефинирање на анимацијата како активност која има
значајна улога во креирањето на содржината на туристичката понуда; утврдување на
појмовно-содржинските основи на анимацијата; овозможување практична
применливост на теоретските сознанија во праксата
Содржина на предметната програма:
 Појмовно - содржински основи
 Туризмот и анимацијата
 Анимацијата како сегмент на современата хотелска понуда
 Антрополошки, социокултурни и комуникациски аспекти на анимацијата
 Поврзаност на рекреацијата и анимацијата
 Видови и поделба на анимациите
 Содржина на хотелската анимација
 Аниматор
 Организација и менаџмент на анимацијата
 Оценување на ефектите од анимацијата
 - Подготовка на анимациски програми за хотелските објекти
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови

Активност и учество
Kритериуми за оценување (оценка)

10 бодови
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
присуство на предавања, вежби и изработка на
некоја форма на самостојна работа
македонски јазик
надворешна и внатрешна евалуација

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Иванка Нестороска Хотелска анимација
2.

Иванка Нестороска

3.

Andrijasevic, M., et
all.,
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Avelini Holjevac, I.
2.
3.

Cerovic, Zdenko

Издавач

Година
2015

Анимации во туризмот

Авторизирани
предавања
ФТУ - Охрид

Animacija u hotelijerskoturistickoj ponudi

Sveuculiste u
Rijeci, Hrvatska

Наслов
Upravjljanje kvalitetom u
turizmu I hotelskoj industriji
Animacija u turizmu

Издавач

2005,
2011

Година

HUH, OPatija

2002

Sveuculiste u
Rijeci, Hrvatska

2008

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Финансиски менаџмент
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставници
комисиски
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
 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 ја разберат временската вредност на парите како основен и најважен концепт во
рамките на финансискиот менаџмент, во кој се вклучени основите на
вкаматувањето и дисконтирањето
 да ги научат различните методи на пресметка на вредноста на долгорочните
хартии од вредност
 да се запознаат со извори на финансирање на стопанските субјекти и нивните
карактеристики и да се оспособат да извршат избор на оптималната структура на
капиталот
Содржина на предметната програма:
 Вовед во финансискиот менаџмент
 Осврт кон финансиските извештаи
 Финансиска анализа
 Финансиско планирање
 Временска вредност на парите
 Оценка на ефикасноста на капиталните вложувања
 Долгорочно финансирање
 Вреднување на долгорочни хартии од вредност
 Управување со обртни средства
 Краткорочно финансирање
 Трошок на капиталот
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови

активности

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности

30часови

Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Сашо Арсов
Финансиски менаџмент
Економски
факултет
Скопје
2.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Ross, Westerfield and Corporate Finance
The McGrawJaffe
Hill/Irwin
2.
Corrado and Jordan
Fundamental of Investments:
The McGrawValuation and Management
Hill/Irwin
3.
Brealey and Myers
Principles of Corporate Finance The McGrawHill/Irwin

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Меѓународен менаџмент во услужен сектор
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Лидија Симонческа

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите од насоката царина и шпедиција ќе ги проучат специфичностите на
менаџментот во услови на глобализација и другите предизвици на макроокружувањето
со кои се соочуваат царинските служби на пооделни земји и шпедитерските
претпријатија. Тие ќе се здобијат со основните познавања за карактеристиките и
способностите кои треба менаџерите да ги имаат за водењето на нивните активности на
меѓународно ниво.
Содржина на предметната програма:
 Меѓународен бизнис и меѓународен менаџмент - Поим за меѓународен бизнис и
меѓународен менаџмент, Развој на меѓународниот бизнис, Меѓународни
организации, Менаџмент на меѓународни операции
 Предизвици на меѓународниот менаџмент - Општ пораст на трендовите во
меѓународниот бизнис, Глобализацијата и меѓународната конкуренција, Иновации
во меѓународни рамки и создавање на конкурентска предност на нациите,
Либерализација на правните одредби за меѓународно делување
 Менаџмент на меѓународни операции - Комплексност на менаџментот на
меѓународните операции,Стратегиски карактер на менаџментот на меѓународните
операции,Меѓународни операции на услужните дејности- карактеристики и
управување
 Стратешко планирање во меѓународни рамки - Анализа на меѓународното
окружување, Формулирање на меѓународна стратегија, Некои аспекти за
формулирање на стратегии
 Извршување на меѓународните стратегиски планови - Културата како фактор за
ефективен меѓународен менаџмен, Организацијата и меѓународниот менаџмент,
Лидерството како фактор за ефективен меѓународен менаџмент
 Меѓународниот менаџмент и човечките ресурси - Селекција и развој на
вработените во меѓународниот бизнис, Мотивирање на вработените, методи и
постапки за мотивирање, Тимската работа во меѓународниот бизнис,
Меѓународни стратегии за менаџмент на човечки ресурси
 Меѓународен менаџмент и општествена одговорност - Етички предуслови за
учество во меѓународниот бизнис, Меѓунационални разлики во етичките погледи
 Контролата во меѓународниот менаџмент - Видови на контрола, Приоди во
контролата
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150

Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Лидија Симонческа Меѓународен менаџмент ФТУ Охрид
скрипта
2.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
McFarlin D.B.&
International ManagementSouth 1998
Sweeney P. D.
Trends, Challenges and
Western
Opportunities
College
Publishing, ITP
Publishing
2.
Zecevic M.
International Management
Blackwell
1999
Publishers Inc.
3.
Jackson K. T.
Jurisprudence and the
Business Ethics
1994
Interpretation of Precepts for
Quarterly
International Business

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Маркетинг на храна и пијалаци
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
Проф. Д-р Јован Стојаноски

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења од маркетингот на храна и
пијалоци што ќе можат да ги користат во маркетинг активностите во нивното
понатамошно работење во туризмот и угостителството
Содржина на предметната програма:
Дефиниција на маркетингот; Развој на маркетингот; Историски концепции за улогата
на маркетингот; Психологија на потрошувачот во туризмот и угостителството и
однесувањето на купувачот; Анализа на пазарниот потенцијал во туристичко
нугостителската дејност и пазарното учество; Сегментирање на угостителскиот пазар;
Маркетинг истражување на угостителскиот пазар; Модели на купување во
угостителството; Угостителскиот производ во маркетинг концепцијата; Политика на
цени, дистрибуција и промоција во угостителството; Модели на одлучување;
Меѓународен угостителски маркетинг
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на

завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Софронија
Маркетинг
ФТУ - Охрид
Миладиноски
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Dibb S., Simkin L.,
Marketing
Pride W. & Ferrell
O.C
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Година
2008

Година
1995

Хартии од вредност со фиксен принос
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Вера Краџова

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на изучувањето на материјата по предметот “Хартии од вредност со фиксен
принос” е студентите да стекнат базични знаења во однос на инвестирањето во
должнички хартии од вредност, како една од потенцијалните можности за
инвестирање. Станува збор за вложувања кои носат фиксен принос, па во таа смисла
материјата која е дел од инвестициониот менаџмент акцентот на проучување го става
врз приносите (кои се фиксни) и видовите на ризици кои произлегуваат од таквата
форма на вложување. Во современите динамични и турболентни промени на
финанските пазари наизменично се случуваат процеси на регулација и дерегулација, а
од таквите процеси произлегуваат сé повеќе деривативни харии од вредност што ги
усложнува моделите за одредување на нивната цена. Во рамките на овој предмет се

изучуваат најчесто застапените хартии од вредност кои носат фиксен приход (државни
обврзници, обврзници на локалната власт, корпоративни обврзници и основните
видови на термински договори и деривативни хартии од вредност. Одредувањето на
цената на наведените хартии од вредност и потенцијалните приходи од вложувањето
во нив наметнува потреба од проучување на рочноста, дурацијата, гап анализата, АЛМ
концептот и слични модели кои ги конфронтираат очекуваните приноси и
потенциалните ризици од инвестирањето во хартии од вредност со фиксен принос.
Преку изучувањето на наставниот предмет “Хартии од вредност со фиксен принос”,
студентите ќе ги стекнат следните компетенции:
- Запознавање со најзастапените хартии од вредност со фиксен принос;
- Разграничување на предностите и слабостите од вложување во хартии од вредност
со фиксен принос во однос на вложувањата кои носат варијабилен принос;
- Детерминирање на факторите врз основа на кои се одлучува за формата на
вложување;
- Развивање на способности и знаења за квантификација на односот ризик – принос;
Развивање на квалификации за управување со портфолио на хартии од вредност;
Содржина на предметната програма:
 Поим за фиксен принос
 Карактеристики на хартии од вредност со фиксен принос
 Видови на хартии од вредност со фиксен принос
 Фиксни наспроти варијабилни готовински текови
 Видови ризици и мерење на ризиците од вложувања со очекувани фиксни приноси
 Дисконтирање и проценка на готовинските текови на инвестициите
 Ризик и принос
 Risk Metrics модел
 Каматен ризик и ALM концепт
 Модел на GAP анализа (repricing model)
 Модел на доспевање (Matyrity model)
 Модел на дурација (Duration model)
 Договорна и очекувана стапка на враќање
 Модели за мерење на default ризикот
 Мерење на ризиците на вонбилансните активности
 Теорија на портфолио
 Ефикасна диверзификација
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
присуство на предавања, вежби и изработка на
некоја форма на самостојна работа
македонски јазик
надворешна и внатрешна евалуација

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Вера Караџова
Хартии од вредност со
фиксен принос авторизирани предавања
2.
Зви Боди, Алекс
Инвестиции
Кејн, Ален Маркус

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Pamela Peterson
Drake & Frank J.
Fabozzi
2.

Дарел Дафи &
Кенет Џ. Синглтон

3.

Џејмс Ц. Ван Хорн

4.

Robert B. Litterman

5.

6.

Наслов
The Basics of Finance - An
Introduction to Financial
Markets, Business Finance, and
Portfolio Management
Кредитен ризик - одредување
цени, мерење и управување

Каматни стапки и текови на
финансискиот пазар

Издавач

Година

ФТУ - Охрид

2016/2017

Проект:
Превод на
1000 стручни,
научни книги
и учебници

Издавач
John Wiley &
Sons Inc.

Проект:
Превод на
1000 стручни,
научни книги
и учебници
Проект:
Превод на
1000 стручни,
научни книги
и учебници
John Wiley and
Sons

Modern investment
management: an equilibrium
approach
Mishkin, Frederic S., "Finansiska tržišta + institucije" 4 izd., prevod
Eakins Stanley G.
MATE d.o.o.
Zagreb
Спасов С.
Финансиски менаџмент
Економски
Арсов С.
факултет,

Година
2010

2003

2005

2004

Скопје

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Животно и здравствено осигурување
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Братислав Милошевиќ

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења од
областа на животното и здравственото осигурување
Содржина на предметната програма:
Студија за животното и здравственото осигурување и нивната поврзаност со
финансиското планирање; Темата ја покрива потребата од финансиска помош на
преживеаните како резултат на предвремена смрт на член од семејството; Концепти на
животно и здравствено осигурување и ануитети вклучувајќи квантитативни основи;
Провизија на полиса; Споредување на алтернативни производи; Проблеми на проценка
и оданочување, Прилози, Тест – Вежби, Поимник (Glossary) и Литература.Прилози,
Тест – Вежби, Поимник (Glossary) и Литература.
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа

Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Братислав Милошевиќ
Животно и здравствено
Центар за
осигурување
научноистражувачка
работа-ФТУ,
Охрид
2.
Emmett Voughan,
Основи на ризикот и
Владиниот
Therese Voughan
осигурувањето
проект, превод
на 1000 книги
3.
PaulJ. Feldstein
Економија на здравствената
Владиниот
заштита
проект, превод
на 1000 книги
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Здравко Петровиќ Осигурање живота
Глосариум
Томислав Петровиќ
2.
Лексикон осигурања
Будуќност,
Нови Сад
3.
Списанија

Година
2013

2010

2010

Година
2003
2002

Наслов на наставниот
Институции на социјално осигурување и пензиски
предмет
систем
Код
6XX
Студиска програма
Туризам
Организатор на
студиската програма
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
прв циклус
циклус)
Академска година /
3/6
Број на ЕКТС кредити
6
семестар
Наставници
проф. Д-р Јове Кекеновски
Предуслови за
запишување на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
целта е студентите да се запознаат и да добијат конкретни сознанија и познавање за
функционирањето на Системот на пензиско и социјално осигурување како во светот
така и во Република Македонија
Содржина на предметната програма:
ВОВЕД - НАСТАНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ,
ПРВ ДЕЛ - КООРДИНАЦИЈА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ
 КООРДИНАЦИЈА НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ВО ПРАКТИКАТА
 ЕВРОПСКИ ПРИВРЕМЕНИ ДОГОВОРИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
 ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНА И МЕДИЦИНСКА ПОМОШ
 ЕВРОПСКА КОНВЕНЦИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
ВТОР ДЕЛ
 ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА НОВИОТ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ ВО
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
 ИНСТИТУЦИИ НА РЕФОРМИРАНИОТ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ
 ЧЛЕНСТВО И ПРИДОНЕСИ
 ИНВЕСТИРАЊЕ НА ПЕНЗИСКИТЕ ФОНДОВИ
 ПРАВА И НАДОМЕСТОЦИ ОД ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО
ОСИГУРУВАЊЕ (ВИДОВИ ПЕНЗИСКИ НАДОМЕСТОЦИ)
 ПРИКАЗ НА МЕЃУНАРОДНОТО ИСКУСТВОТО СО ПЕНЗИСКИТЕ
РЕФОРМИ
 ОДЛУКА НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА
НАМАЛУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски, аудиториски),
30часови
семинари, тимска работа
Други форми на
Други форми на активности
75 часови
активности

Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање
присуство на предавања, вежби и изработка на некоја
на завршен испит
форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува
македонски јазик
наставата
Метод на следење на
надворешна и внатрешна евалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
повеќе автори и Пензиско и социјално осигурување
2015/2016
ЈовеКекеновски – хрестоматија
2.
Петар Талески Финансирањенапензискитесистеми Селектор,
2009
Скопје
3.
Петар Талески Нов пензиски систем
Селектор,
2007
Скопје
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Совет на
Координација на социјалното
Совет на
2008
Европа
осигурување во Советот на Европа Европа
2.
Татјана
Пензиско и здравствено
Економски
2012
Ракоњиќ Антиќ осигурување
Факултет
Белград
3.
Robert
Pension Reform iIn Southeastern
The
2009
Holzmann,
Europe
international
Landis
Bank for
MacKellar and
Reconstruction
Jana Repansek
and
Development/
The World
Bank
Законски и
Целокупна законска регулатива од Службен
подзаконски
оваа област
Весник на Р.
акти
Македонија

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Транспорт и осигурување во меѓународна
трговија
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Ивица Смиљковски

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Да се запознаат со поимите во одделни видови на меѓунроден транспорт и осигурување
во меѓународната трговија
Содржина на предметната програма:
 меѓународен поморски транспорт
 меѓународен железнички транспорт
 меѓународен патен транспорт
 меѓународен воздушен транспорт
 транспортно осигурување
 извоно кредитно осигурување
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата

Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Смиљковски, И.

Наслов
Транспорт и осигурување во
меѓународната трговија

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Николовски, А.

Сообраќај

2.

Осигурување во бизнисот

3.

Николовски, А.

Наслов

Издавач
ФТУ - Охрид

Издавач
Економски
факултет Скопје
Економски
факултет Скопје

Година
2012

Година
2000

2005

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Царинско казнено право
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
3/6

Број на ЕКТС
кредити
доц. Д-р Лариса Василеска

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е студентите да се стекнат со потребните теоретски и
апликативни
знаења од областа на царинското казненo право. Ќе се разработуваат општите
институти на казненото и прекршочното право, ке се прави анализа на царинските
казнени (според
законската терминологија- кривични) дела и прекршоци, ќе се излага казнената
односно
прекршочната постапка за утврдување одговорност за изрекување казни и други
санкции на сторителите на казниви дела и улогата на царинските органи во казнената
постапка.
Содржина на предметната програма:
 Поим и функции на казненото право
 Однос на казненото право со другите правни гранки,
 Криминална политика
 Развиток на Македонското царинско казнено право
 Основни начела на казненото право
 Казнениот закон (структура на КЗМ)
 Казнено дело и казнена одговорност,
 Противправност, Вина, Пресметливост, Умисла, Небрежност, Заблуда, Обид
 Основни проблеми на учеството на повеќе лица во казненото дело
 Систем на казнено правни санкции
 Царински казниви дела
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови

Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Владо Камбовски
Царинско казнено право
ФТУ- Охрид
2007
Миладин
Крстаноски
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
2.
3.

Наслов на наставниот предмет
Царинска управна постапка
Код
6XX
Студиска програма
Туризам
Организатор на студиската
програма (единица, односно
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус
Академска година / семестар
3/6
Број на ЕКТС кредити
6
Наставници
проф. Д-р Ристо Речкоски
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е изучување на материјата на управната постапка, а со тоа и
царинската управна постапка, како посебна постапка задолжителна за постапување на
царинските органи, изучување на надлежностите за водење на царинска управна и
царинска деликтна постапка .
Содржина на предметната програма:
 Поим, предмет и карактеристики на Царинската управна постапка, Извори на
Царинската постапка
 Односот на царинската управна постапка со другите гранки на правото и другите
научни дисциплини
 Основни начела на царинската управна постапка, Учесници на царинската
управна постапка,
 Комуникација на органите и на странките во царинската управна постапка,
Доставување на писмената во царинската управна постапка
 Првостепена постапка, поведување на царинска управна постапка и барања на
странките
 Постапка до донесување на решение
 Донесување на одлуки во царинската управна постапка
 Правни средства во царинската управна постапка
 Вонредни правни средства
 Извршување на царинската управна постапка,
 Управен спор
 Царинска деликтна постапка, Кривични санкции, Прекршочни санкции, Царински
кривични дела, Предистражна постапка, Царински прекршоци, Прекршочна
постапка
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска
45часови
активности
настава
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,

тимска работа
Други форми на активности

Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
10 бодови
и усна)
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува
македонски јазик
наставата
Метод на следење на квалитетот надворешна и внатрешна евалуација
на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Миладин
Царинска управна
ФТУ- Охрид
2009
Крстаноски
постапка
2.
Ристо Речкоски
Царинска управна
ФТУ- Охрид
Во
постапка
подготовка
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Закон за општа
Службен Весник на Закон за општа
Службен
управна постапка
РМ
управна постапка
Весник на
Бр. 38/2005, 110/2008,
РМ
51/2011
Бр.
38/2005,
110/2008,
51/2011
2.
Царински закон
Службен Весник на Царински закон
Службен
РМ
Весник на
Бр. 39/2005, 4/2008,
РМ
48/10, 158/10, 44/11,
Бр.
53/11, 11/12, 171/12,
39/2005,
187/13,
129/15,
4/2008,
154/15,
192/15,
48/10,
23/2016
158/10,
44/11,
53/11,

3.

Закон за царинска
управа

Службен Весник на
РМ
46/2004,
81/2005,
107/2007, 103/2008,
64/2009,
105/2009,
48/10, 158/10, 53/11,
113/12, 43/14, 167/14,
33/15 61/15, 129/15,
23/2016

4.

Законот за вршење
на работи за
застапување во
царинските
постапки

Службен Весник на
РМ
180/14,
154/15
и
192/15, 23/2016

5.

www.customs.org.mk Web страница на
Царинската Управа
на РМ, за сите
потребни акти

11/12,
171/12,
187/13,
129/15,
154/15,
192/15,
23/2016
Закон за царинска
Службен
управа
Весник на
РМ
46/2004,
81/2005,
107/2007,
103/2008,
64/2009,
105/2009,
48/10,
158/10,
53/11,
113/12,
43/14,
167/14,
33/15
61/15,
129/15,
23/2016
Законот за вршење
Службен
на работи за
Весник на
застапување во
РМ
царинските
180/14,
постапки
154/15
и
192/15,
23/2016
www.customs.org.mk Web
страница
на
Царинската
Управа на
РМ, за сите
потребни
акти

Наслов на наставниот предмет
Валоризација на туристички ресурси
Код
7XX
Студиска програма
Туризам
Организатор на студиската
програма (единица, односно
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
прв циклус
Академска година / семестар
4/7
Број на ЕКТС кредити
6
Наставници
проф. Д-р Катерина Ангелевска Најдеска
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења за туристичката валоризација
како едно од најважните и најсложените прашања во теоријата и праксата на
туризмот, а имајќи предвид дека тоа подразбира квалитативна и квантитативна
оцена на вредностите на туристичките ресурси
Содржина на предметната програма:
 Поим и значење на туристичката валоризација
 Дефинирање на туристичките ресурси
 Пазарна оцена на туристичките ресурси
 Општи карактеристики за оцена на туристичките ресурси
 Организација на туристичките ресурси
 Менаџирање со туристичките ресурси
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик

Метод на следење на квалитетот на
надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Катерина
Валоризација на туристички Работен
2016/2017
Ангелевска
ресурси
материјал
Најдеска
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Marija Maksin
Turizam i prostor
Univerzitet
2007
Mićić
Singidinum,
Fakultet
za turistički i
hotelijerski
menadžment;
Beograd
2.
Kušen Eduard
Turistička atrakcijska osnova Institut za
2002
turizam; Zagreb
3.
Müller H.
Turizam i ekologija
Masmedia
2004
d.o.o.; Zagreb

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Управно право
7XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Ристо Речкоски

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со основите на управното правбо, неговото дефинирање и
место во правниот систем на Република Македонија, потоа дефинирање на основните
принципи на управното право, принципите на организација, работа и делокруг на
управните органи, основните дејности што ја сочинуваат управната функција, актите
на управнините органи и односот помеѓу граѓаните и администрацијата, како и
софремените трендови на реформа на управните органи и карактеристиките на истите,
како и реформирањето на управата во Република Македонија.
Содржина на предметната програма:
Вовед во управното право; Основни принципи на управното право и управувањето;
Организација на управата; одговорност на управата; Кадри во управата; Дејности на
органите на управата - управна функција; Управни акти; Контрола и надзор во
управата; Односи меѓу граѓани и управа; Управна Постапка, Управен Спор, Управните
реформи во најразвиените светски држави; Општи услови и мотиви за спроведување на
реформа на јавната администрација во Република Македонија; Цели и области на
реформата на јавната администрација во Република Македонија.
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)

од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
присуство на предавања, вежби и изработка на
некоја форма на самостојна работа
македонски јазик
надворешна и внатрешна евалуација

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Н. Гризо, С.
Административно право
Гелевски, Б.
Давитковски, А.
Павловска-Данева
2.

Р.Речкоски

Принципи на јавната
администрација во РМ

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Н. Гризо, С.
Гелевски, Б.
Давитковски
2.
Н. Гризо, Б.
Давитковски, А.
Данева

Управно право

3.

Н. Гризо, Б.
Давитковски

Проблеми на управувањето

4.

Savas, E.S.

Privatization and public private
partnerships

Наслов

Јавна администрација

Издавач

Година

Правен
Факултет „Јустинијана
Прима“ Скопје
ФТУ – Охрид

2008

Издавач

Година

Правен
факултет –
Скопје
Правен
Факултет –
„Јустинијана
Прима“ Скопје
Правен
факултет –
Скопје
Seven Bridges
press, New
York

2012

1997

2008

2001

2000

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Корпоративно финансиско управување
7XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Снежана Дичевска

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стартна точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се
однесува на дефинирање на коцептот на копропративното финансиско управување,
менаџерската одговорност и компонентите на корпоративното финансиско
управување.
Студентите имаат можност да се запознаат со видовите корпоративни финансии, со
базичните принципи на корпоративното финансиско управување, клучните техники
употребени од учесниците при планирање и имплементација на планот за
корпоративните финансии како и согледување на условите и процесот на
воспоставување корпоративно финансиско управување.
Особено внимание им е посветено на учесниците во процесот на корпоративното
финансиско управување одговорни за негово функционирање.
По завршување на наставата студентите треба да бидат способни:
 да го разберат процесот на корпоративно финансиско управување во однос на
планирање, програмирање, буџетирање, известување и мониторинг
 да стекнат продлабочени знаења за видовите корпоративни финансии, да ги
усвојат современите методи за управување со финансиите и да стекнат способност
за примена на принципите на корпоративното финансиско управување
 да ги разберат и критички да ги анализираат основните прашања од областа на
компонентите на корпоративното финансиско управување, односно основните
начела кои базираат на добро воспоставени техники и практики
 да стекнат продлабочени знаења за спроведување на корпоративното финансиско
управување каде трошоците за негово функционирање не ја надминуваат користа.
При тоа потребно е да се јакне свеста кај сите субјекти-учесници, а особено кај
раководителите на корпорациите.
 да им помогне на студентите во разбирање на улогата на членовите на одборот на
директори како учесници во процесот на корпоративно финансиско управување,
во однос на идентификување на условите и потребата од редизајнирање на
улогата на одборот на директори, функционирање и организацијата на учесниците
во самиот процес да го совладаат речникот поврзан со регулативата на
корпоративното финансиско управување
Содржина на предметната програма:
Материјалот по предметот Корпоративно финансиско управување е современо
конципиран при што како базични точки на својата анализа го има процесот на

корпоративното финансиско управување кое претставува структуиран модел за
воспоставување на здрави деловни корпорации, односно има за цел да обезбеди
извршување на финансиските активности согласно принципите на стабилно
финансиско управување, транспарентност, ефикасност, ефективност и економичност.
Преку изучување на наставната содржина се обезбедува сеопфатен преглед на главните
принципи на модерното управуање и извршување на секојдневните задачи и
активности на сите раководители и лица вклучени во корпоративното финансиско
управување.
Содржината на предметната програма опфаќа:
1. Поим за корпоративно финансиско управување-општи правила
2. Видови корпоративни финансии
3. Принципи на корпоративното финансиско управување
4. Компоненти на корпоративно финансиско управување
5. Воспоставување на корпоративно финансиско управување
6. Улога и учесници во процесот на корпоративно финансиско управување
7. Регулатива при имплементација на корпоративното финансиско управување
Преку реализација на наставната содржина на предметот корпоративно финансиско
управување на студентите ќе им се овозможи во иднина да бидат оспособени да
развиваат и одржуваат соодветен систем за финансиско управување во организациите
каде ќе го остварат својот професионален ангажман
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број

1.

Glen Arnold

2.

Douglas R. Emery,
John D. Finnerty,
John D. Stowe

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Denzil Vatson and
Antony Head
2.
Denzil Vatson and
Antony Head
3.

Corporate Financial
Management
Corporate Financial
Management: International
Edition

Наслов
Corporate finance, principle &
practice, fourth edition
Corporate Finance Book: And
MyFinance LabXL principle
and Practice

Prentice Hall

2005

Pearson
Education Ltd

2008

Издавач

Година

Pearson
Education Ltd,
Prentice Hall,

2011
2014

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Инвестиционен менаџмент
7XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Вера Караџова

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на изучувањето на материјата по предметот Инвестиционен менаџмент е
студентите да се запознаат со основните аспекти на инвестициите, нивното значење
како фактор за развој на стопанските субјекти и заедницата пошироко, видовите на
инвестиции, инвестиционата политика, како и критериумите и методите за оценка на
економските ефекти од инвестиционите вложувања. Потребата за инвестирање
наметнува потреба од разграничување на реалниот од финансискиот имот, а заради
разбирање на вложувањето во финансиски инструменти и ефикасна диверзификација
на портфолиото на стопанските субјекти. Изучувањето на инвестициите неопходно
наметнува потреба од разгледување на соодносот и корелацијата помеѓу превземениот
ризик и очекуваниот принос од вложувањето, како еден од критериумите за проценка
на ефикасноста на инвестициите. Без оглед на формата на долгорочните вложувања,
потребно е нивно планирање и оценка на ефектите од вложувањето. Во таа насока,
материјалот предвидува обработка на основните методи и критериуми за оценка на
финансиските ефекти од инвестициите и правилен избор на проекти.
Со изучувањето на наставниот предмет Инвестиционен менаџмент, студентите ќе ги
стекнат следните компетенции:
 Разграничување на долгорочните вложувања во долгорочни реални средства и
долгорочни хартии од вредност;
 Детерминирање на факторите кои ја определуваат ефикасноста на инвестициите;
 Развивање на способности и знаења за квантификација на односот ризик – принос;
 Развивање на квалификации за управување со портфолио на долгорочни хартии од
вредност;
 Стекнување на практични и апликативни знаења за изработка на инвестициони
програми, елаборати и анализа на инвестициите.
Содржина на предметната програма:
 Поим и значење на инвестициите
 Инвестициите како фактор за развој
 Инвестициите и штедењето
 Видови инвестиции
 Инвестициона политика
 Елементи на вложувањата
 Процес на вложување
 Реален имот наспроти финансиски имот
 Вложувања во финансиски инструменти













Теорија на портфолио
Ефикасна диверзификација
Теорија на ефикасност на пазарите
Обем, структура и ефикасност на инвестициите
Ризик и принос на инвестициите
Планирање на долгорочните вложувања
Видови долгорочни вложувања
Критериуми за оценка на ефектите од долгорочните вложувања
Проценка на готовинските текови на инвестициите
Методи за оценка на финансиските ефекти од инвестициите
Инвестициони критериуми кои не се базираат врз концептот на временска
вредност на парите
 Инвестициони критериуми кои се базираат врз концептот на сегашна вредност на
проектот
 Профитабилност и ликвидност на инвестициониот проект
Рационална употреба на капиталот и избор на проекти
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Вера Караџова
Инвестиционен менаџмент – ФТУ - Охрид
2016/2017
авторизирани предавања
2.
Зви Боди, Алекс
“Инвестиции”
Проект:

Кејн, Ален Маркус

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Robert B. Litterman

Превод на
1000 стручни,
научни книги
и учебници

Наслов
Modern investment
management: an equilibrium
approach
Инвестиционен менаџмент

2.

Несторовски, д-р
Методија

3.

Mishkin, Frederic S.,
Eakins Stanley G.

Finansiska tržišta + institucije

4.

Saunders, Antony &
Cornett Marcia
Millon
Спасов, д-р С.
Арсов д-р С.

Finansial institutions
Management - a risk
management aproach
Финансиски менаџмент

Ивановиќ, д-р
Зоран

Финансијски менаџмент

5.

6.

Издавач

Година

John Wiley and
Sons

2003

Економски
факултет,
Скопје
4 izd., prevod
MATE d.o.o.
Zagreb
McGraw-Hill,
International
edition
Економски
факултет,
Скопје
Свеучилиште
у Ријеци, 2000

2003

2005

2006

2004

2000

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Осигурување во земјоделството
7XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Братислав Милошевиќ

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Воведување на студентите во проблематиката на осигурување во земјоделството
Содржина на предметната програма:
Значењето и улогата на осигурувањето на земјоделството, основни поими во
осигурувањето во земјоделството, елементи на осигурувањето, ризици, премии,
осигурнина и ликвидација на штета во земјоделството, ризици во растителното
производство, осгурување на посеви и плодови, општи и посебни услови за
осигурување на растителното производтство, системи на осигурување на
земјоделството во земјите членки на ЕУ и САД, осигурување на животните, општи и
посебни одредби на тарифата за осигурување на животните
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик

Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
Трајан Дојчиновски Осигурување во
ФТУ - Охри
земјоделството
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
број
1.
P.K.Ray
Agricultural Insurance-Theory
Elsevier B.V.
and Practice and Application to
developing countries
2.
3.

Година
2005

Година
1981

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Деловно право
7ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Данијела Милошоска

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски знаења од областа на
деловното право
Содржина на предметната програма:
Поим на деловното право, Историски развој на деловното право, Однос на деловното
право со другите правни дисциплини,Извори на деловното право,Форми на трговски
друштва, Видови деловни трансакции, Документи кои ги пратат деловните трансакции,
Меѓународни организации од областа на деловното право
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература

Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
В. Пендовска, А.М., Финансово право
Велјаноски, К.М.,
Поњавиќ
2.
John H. Willes
International Business Law
John A. Willes
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Наслов

Издавач
Македонска
ризница,
Куманово
McGraw-Hill
International
Edition

Издавач

Година
2010

2005

Година

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Уставно право
7ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Јове Кекеновски

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Основа цел е да се обезбеди неопходно правно образование на студентите на нассоката
царина и
шпедициија. Исто така цела е студентите да се обучат не само за создавање на правото
туку и за негова примена во праксата. На тој начин сите студенти кои успешно ќе ја
совладаат предметната програма по завршување на студиумот ќе бидат солидно
подготвени за извршување на професијата со која ќе се занимаваат во иднина
Содржина на предметната програма:
ОПШТИ ПОИМИ И РАЗВИТОК НА УСТАВНОТО ПРАВО: ОПШТИ ПОИМИ ЗА
УСТАВНОТО ПРАВО, дефиниција и основно значење, метод и содржина на уставното
право, назив на уставното право и карактерот на уставните норми, местото на
уставното право во правниот систем и правните науки; ОПШТИ ПОИМИ И
РАЗВИТОК НА УСТАВНОТО ПРАВО: ИЗВОРИ НА УСТАВНОТО ПРАВО, извори
на уставното право (материјални и формални), извори на уставното право на Р.
Македонија, интерпретација на Уставот; ОПШТИ ПОИМИ И РАЗВИТОК НА
УСТАВНОТО ПРАВО: ПОТЕКЛО И РАЗВИТОК НА УСТАВНОТО ПРАВО, потекло
и развиток на уставното право како гранка на правото, потекло и развиток на уставното
право како наука; УСТАВОТ И РАЗВИТОКОТ НА УСТАВИТЕ ВО СВЕТОТ: ПОИМ,
СОДРЖИНА И СТРУКТУРА НА УСТАВОТ, поим на уставот, теории за видови
устави, карактер и својства на уставот, концепција, содржина и структура на уставот;
УСТАВОТ И РАЗВИТОКОТ НА УСТАВИТЕ ВО СВЕТОТ: ДОНЕСУВАЊЕ И
МЕНУВАЊЕ НА УСТАВОТ, доносители на демократски устав, постапка за измена на
уставот, донесување на уставот на РМ од 1991 г, правна техника за измена на уставот,
фактичко менување на уставот УСТАВОТ И РАЗВИТОКОТ НА УСТАВИТЕ ВО
СВЕТОТ: пишани устави во 18, 19, 20 и 21 век; ТЕМЕЛНИ ВРЕДНОСТИ НА
УСТАВНИОТ ПОРЕДОК: Суверенитет, Владеење на правото, Слободи и права;
ТЕМЕЛНИ ВРЕДНОСТИ НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК: Демократија и политичкиот
плурализам, Избори и изборен систем, Поделба на власта; ТЕМЕЛНИ ВРЕДНОСТИ
НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК: Локална самоуправа, Одбрана, Меѓународни односи,
блици на државно уредување; ЦЕНТРАЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА: Собрание на Република Македонија, Претседател на Република
Македонија; ЦЕНТРАЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: Влада
на Република Македонија, Уставен Суд на Република Македонија; ЦЕНТРАЛНИ
ИНСТИТУЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: Правосудни органи, Народен
правобранител
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или

тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Светомир Шкариќ
Уставно право
2009
Култура ‐
Гордана С. Давкова
Скопје
2.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Светомир Шкариќ
Споредбено и македонско
Матица
2004
уставно право
македонска
Скопје
2.
Климовски С,
Уставно право и политички
Просветно
2004
Митков
систем
дело
В, Каракамишева т,
Скопје
Дескова Р (и други)
3.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Обработка и ликвидација на штета
7ХХ
Туризам
ФТУ - Охрид

Прв
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Проф.Д-р Братислав Милошевиќ
/

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Содржина на предметната програма:

Методи на учење:
Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности,
индивидуална работа, групна работа, самостојно учење
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
Редовно присуство на предавања и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на Внатрешна и надворешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број

1.
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.

Наслов

Издавач

Година

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Хотелски инжинеринг
7ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Зоран Тунтев

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Основната цел е студентите да се запознаат со функционирањето на хотелот како
целисходен и ефикасен систем (на микро ниво)
Содржина на предметната програма:
ПРВ ДЕЛ:
Поим, за систем, елементи на системот, основи на кибернетиката како наука за
системите;
Хотелот како целисходен функционален систем;
Влијание на окружувањето: влијание од законодавната сфера, економски, социјални,
политички и други видови влијание врз функциналноста на хотелот;
Влијание на хотелот врз окружувањето;
Хотелски циклус, хотелски производ, елементи, учесници, консументи;
Хотелски хардвер: од идеја до реализација, од избор на локација до свечено отворање;
Финансиски аспекти на функционирањето на хотелот;
Хотелски софтвер: човечки фактор;
Видливи и невидливи учесници во хотелскиот циклус;
Шерхолдери и стејкхолдери на хотелот;
Комуникации меѓу вработените;
Уникатни елементи на хотелскиот производ.
ВТОР ДЕЛ: ПРОЕКТНА ЗАДАЧА
Неопходни компоненти за изработка на проектот;
Посета на неколку хотели и запознавање со нивниот систем на функционирање;
Проектна реализација;
Презентација на проектите
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови

Активност и учество
Kритериуми за оценување (оценка)

10 бодови
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
присуство на предавања, вежби и изработка на
некоја форма на самостојна работа
македонски јазик
надворешна и внатрешна евалуација

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Митре Аврамоски
Хотелско работење
2.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
Зоран Тунтев
Хотелски лексикон
2.
Зденко Церовиќ
Хотелски менаџмент

3.

Издавач
ФТУ Охрид

Издавач
ФТУ Охрид
Hotelijerski
Fakultet,
Opatija

Година
2005

Година
2007
2008

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Трговско право
7ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Данијела Милошоска

8

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски знаења од областа на
трговското право
Содржина на предметната програма:
Поим на трговското право, Однос на трговското право со другите правни дисциплини,
Извори на трговското право, Основни поими на трговското право, Трговец според
дејноста, Заеднички одредби за трговските друштва, Форми на трговските друштва
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Еуген Клунцигер

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
John H. Willes
John A. Willes
2.
3.

Наслов
Основи на трговското право

Наслов
International Business Law

Издавач

Година

Министерство
за образование
и наука, РМ

2005

Издавач

Година

McGraw-Hill
International
Edition

2005

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Организациско учење
7ХХ
Туризам
Факултет за туризам и угостителство - Охрид
прв циклус
4/7

Број на ЕКТС
кредити
проф. Д-р Бранко Николовски

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Развој на компетенции и стекнување теоретско знаење за процесите на учење во
туристичките организации. Оспособување за примена на различни парадигми и
интервенирање на диференцирани нивоа на учење во туристичките организации.
Содржина на предметната програма:
Различни теоретски концепти и модели на учење во туристичката организација.
Конверзија на индивидуалното и тимското (колаборативно) учење во организациско
знаење. Значење на имплицитното и тацитното знаење за туристичката организација.
Односот на организациското учење и концептот на “организација која учи”. Креирање
на ситуации за учење. Алтернативни модели на учење. Современата технологија и
организациското учење. Подсистеми и “дисциплини” на организацијата која учи.
Дијалог. Создавање системи за одржување и размена на (организациското) знаење.
Развој на заедничко искуство. Поврзување на туристичката организација со
окружувањето
Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)

Услов за потпис и полагање на
присуство на предавања, вежби и изработка на
завршен испит
некоја форма на самостојна работа
Јазик на кој се изведува наставата
македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Аслимоски, Б.
Организациско учење и
ФТУ - Охрид 2006
менаџмент на знаење во
туристичките организации
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Peter, M., Senge
The fifth discipline:The
Crown
2006
art&practice of the learning
Business
organization
2.
3.

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на знаење
2. Код
8ХХ
3. Студиска програма
ТУРИЗАМ
4. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство -Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
6. Академска година / семестар
Број на
6
4/8
ЕКТС
кредити
7. Наставник
Проф. д-р Бранко Николовски
8. Предуслови за запишување на
/
предметот
9. Цели на предметната програма (компетенции): Развој на компетенции и стекнување на
теоретско знаење за индивидуалното, групното и организациското учење, и нивната
улога во процесот на менаџментот на знаење во туристичките организации.
10. Содржина на предметната програма: Различни теоретски парадигми во менаџментот на
знаење. Критичка евалуација на современите тенденции во менаџментот на знаење.
Димензии на индивидуалното, групното и организациското учење, релевантни за
менаџментот на знаење. Димензии на субјективното, објективното, интерперсоналното,
имлицитното, и тацитното знаење, релевантни за менаџментот на знаење.
Организациски и социјални импликации кои произлегуваат од менаџментот на
знаењето. Креирање и трансфер на знаењето во туристичката организација. Методи,
техники и средства во менаџментот на знаење. Значење на современата технологија за
менаџментот на знаење.
11. Методи на учење: : Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарска работа, презентација
12. Вкупен расположлив фонд на
150 часови
време
13. Распределба на расположливото
3+2
време
14. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
30часови
семинари, тимска работа
15. Други форми на активности 16.1 Други форми на активности
75 часови
16. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена
10 бодови
и усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
17. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
Од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
Од 61 до 70 бода
7(седум)(D)
Од 71 до 80 бода
8(осум)(C)
Од 81 до 90 бода
9(девет)(B)

18. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

19. Јазик на кој се изведува наставата
20. Метод на следење на квалитетот
на наставата

21. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Аслимоски, Б.
22.1

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Kimiz Dalkir&Jay
22.2
Liebowitz

2.
3.

Од 91 до 100 бода
10(десет)(A)
положени два колоквиуми, редовност и активност
на предавања и вежби, изработка на семинарска
работа/ студија на случај.
Македонски јазик
Следење на посетеност и активност на студентите,
анализа на ниво на активност на студентите,
интерактивна настава, работење на практична
примена на знаењата на студентите преку
симулирани ситуации

Наслов
Организациско
учење и
менаџмент на
знаење во
туристичките
организации

Наслов
Knowledge
management in
theory and
practice

Издавач
ФТУ-Охрид

Издавач
The MIT Press

Година
2006

Година
2011

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв циклус на студии
23. Наслов на наставниот предмет
ТРГОВСКА ЛОГИСТИКА
24. Код
8ХХ
25. Студиска програма
Туризам
26. Организатор на студиската
Факултет за туризам и угостителство – Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
27. Степен (прв, втор, трет циклус)
ПРВ
28. Академска година / семестар
4/8
29.
Број на ЕКТС 6
кредити
30. Наставник
Доц. Д-р Александар Трајков
31. Предуслови за запишување на
предметот
32. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на проучување на овој предмет е студентите да се здобијат со знаења
затрговската логистика како значајна алка во системот на општествена репродукција без
која е невозможно да се реализираат трговските текови. Материјата ги опфаќа
економските, правните и техничките аспекти на трговската логистика, а ја третира и
државната политика за креирање на конкурентност во логистичкиот услужен сектор.
33. Содржина на предметната програма:
Општо за трговската логистика: Поим и дефинирање; Развој на трговската логистика;
Карактеристики и значење на трговската логистика; Видови трговска логистика;
Трговската логистика во општествениот систем; Специјализирано организации од
областа на трговската логистика.
Правни извори на трговската логистика
Политика на либерализација на логистичкиот сектор
Структура и начини на давање на логистичките услуги:: Основни логистички услуги,
Споредни логистички услуги што се во врска со транспортот на стоки; Други споредни
логистички услуги, Дополнителни логистички услуги.
34. Методи на учење:
35. Вкупен расположлив фонд на
150
време
36. Распределба на расположливото
3+2
време
37. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски),
30часови
семинари, тимска работа
38. Други форми на активности 16.1 Други форми на активности
75 часови
39. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
40. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
од 60 до 70 бода
7(седум)(D)
од 71 до 80 бода
8(осум)(C)

од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
41. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
42. Јазик на кој се изведува наставата
43. Метод на следење на квалитетот
на наставата
44. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
22.1 Број
1.
Трајков Александар
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Alan Rushton and
Steve Walker

22.2 2.

AleksandarTrajkov

3.

Биљаноска Јованка

4.

Стојаноски Јован,
Трајков Александар

9(девет)(B)
10(десет)(A)

Македонски јазик
Евалуација

Наслов
Трговска
логистика

Издавач
ФТУ-Охрид

Година
2015

Наслов

Издавач

Година

International
logistic and
supply chain
outsourcing
Contemporary
Trends in
Trade
Logistics

The Chartered
Institute of
Logistics and
transport
Scientific Journal
“Horizons”,UKLOBitola

2007

Меѓународна ФТУ-Охрид
трговија
Меѓународна ФТУ Охрид
шпедиција

2011

2009
2008
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
45. Наслов на наставниот предмет
Меѓународниекономскиодноси
46. Код
8ХХ
Туризам
 Студиска програма
Организатор
на
студиската
Факултет за Туризам и угостителство – Охрид

програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Прв циклус
 Степен (прв, втор, трет циклус)
47. Академска година / семестар
четврта/ осми
48. Број на
ЕКТС
кредити
49. Наставник
Проф. Д-р Ристо Гогоски
50. Предуслови за запишување на
предметот
51. Цели на предметната програма (компетенции):
Изучување на меѓународните аспекти на економијата

6

52. Содржина на предметната програма:
 Теоретски основи на меѓународните економски односи (МЕО);
 Субјекти и фактори на МЕО;
 Стратегии на МЕО;
 Теорија на меѓународната размена; апсолутни и компаративни предности;
доктрини во МЕО;
 ООН и меѓународните економски односи; Економско-социјален совет;
УНКТАД;
 Светска економска организација (СТО); Функции инадлежности н а СТО; ГАТТ;
Регионални економски интеграции; Европска Унија; ЕФТА, ЦЕФТА; НАФТА,
53. Методи на учење:
54. Вкупен расположлив фонд на
време
55. Распределба на расположливото
време
56. Форми на наставните
15.1
активности
15.2

150
3+2

Предавања – теоретска настава
Вежби (лабораториски, аудиториски),
семинари, тимска работа
16.1 Други форми на активности

57. Други форми на
активности
58. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усна)
17.3
Активност и учество
59. Критериуми за оценување
до х бода
(бодови/оценка)
од х до х бода
од х до х бода

45часови
30часови
75 часови

80 бодови
10 бодови
10 бодови
До 50 бода 5 (пет)(F)
Од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
Од 61 до 70 бода

од х до х бода
од х до х бода
од х до х бода
60. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на квалитетот
на наставата
61. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Број
Проф. Д-р Ристо
22.1 1.
Гогоски
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
Paul R. Krugman;
22.2
Maurice Obstfeld
2.
3.

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)(A)

Редовност на предавања и вежби
Македонскиот литературен јазик и неговото
кирилско писмо
Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на
студентите

Наслов

Издавач

Меѓународнаекономија ФТУ
Охрид

Наслов
International
Economics; theory &
Policy

Издавач
Pearson,
Addison ,
Wesley

Година
2006

Година
2009

Прилогбр. 3
Предметнапрограмаодпрв, втор и третциклуснастудии
Насловнанаставниотпредмет
Германскијазик 4
2. Код
8XX
3. Студискапрограма
Туризам
4. Организаторнастудискатапрограма
ФакултетзаТуризам и угостителство - Охрид
(единица, односноинститут, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, третциклус)
Првциклус
6. Академскагодина / семестар
4/8
7. Бројна
6
ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р ЈаготкаСтрезовска/Д-р ЕленаЦицковска
9. Предусловизазапишувањенапредметот
Германски 3
10. Целинапредметнатапрограма (компетенции):
Проширување и развивањенајазичните, интеркултурнитекомуникативни и
клучникомпетенциизаделовнакомуникацијавотуризмот.
11. Содржинанапредметнатапрограма:
Деловниписма, деловнакореспонденција, саеми, хотелско, ресторанско и агенцискоработење,
договори
12. Методинаучење: Предавања, вежби, дискусии, студискипосети, истражувачкиактивности,
индивидуалнаработа, групнаработа, самостојноучење.
13. Вкупенрасположливфонднавреме
150часови
14. Распределбанарасположливотовреме
3+2
15. Форминанаставнитеактивности
15.1
Предавања – теоретска
45часови
настава
15.2
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Другиформинаактивности
16.1
Други форми на активности
75 часови
17. Начиннаоценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарскаработа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
17.3
Активност и учество
10бодови
18. Критериумизаоценување (бодови/оценка)
до 50 бода
5 (пет)(F)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
19. Условзапотпис и
Присуствонапредавања,
полагањеназавршениспит
исполнувањеназададениактивности (проектнизадачи,
самостојнизадачи, и сл.)
20. Јазикнакојсеизведуванаставата
Германски јазик
21. Методнаследењенаквалитетотнанаставата Надворешна и внатрешнаевалуација
22. Литература
22.1 Задолжителналитература

22.2

Ред.
број
1.

Автор
ЈаготкаСтрезовска

2.

Алаѓозовски, Цицковска

3.
4.
Дополнителналитература
Ред.
Автор
број
1.
Levy-Hillerich, Serena,
Baric, Cickovska
2.
Rau-Grceva

Наслов

Издавач

Geschäftskommunikation ЦНИРDeutsch in Tourismus Охрид
und Hotellerie
Деловнакореспонденција ФТУ,
Охрид

Наслов
Mit Deutsch Studieren
arbeiten leben
Großes MakedonischDeutshes Wörterbuch

Издавач

Година
2007

2003

Година

Archipelago 2010
Milano
Magor,
2006
Skopje

Прилогбр. 3
Предметнапрограмаодпрв, втор и третциклуснастудии
62. Насловнанаставниотпредмет
Англискијазик 4
63. Код
8XX
64. Студискапрограма
Туризам,
65. Организаторнастудискатапрограма
ФакултетзаТуризам и угостителство - Охрид
(единица, односноинститут, катедра,
оддел)
66. Степен (прв, втор, третциклус)
Првциклус
67. Академскагодина / семестар
4/8
68.Бројна ЕКТС 6
кредити
69. Наставник
Професор Д-р ИринаПетровска
70. Предусловизазапишувањенапредметот
Стекнатопостсреднонивонапознавањенаанглискијазик
71. Целинапредметнатапрограма (компетенции):
Студентотдасестекнесонапреднонивонаанглискиотјазик
72. Содржинанапредметнатапрограма:
Advanced level on:
Understanding (Reading and Listening), Checking for understanding
Speaking (Production and Spoken Interaction)
Writing
Advanced level for Reading, Checking for understanding, Vocabulary, Language, Correspondence,
Translation, Language Section, Professional portfolio, Listening, Reading, Writing, Communication.
Professional texts.
C2 Language Assessment with EU Standards.
73. Методинаучење: Предавања, вежби, дискусии, студискипосети, истражувачкиактивности,
индивидуалнаработа, групнаработа, самостојноучење.
74. Вкупенрасположливфонднавреме
150 часови
75. Распределбанарасположливотовреме
3+2
76. Форминанаставнитеактивности
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
77. Другиформинаактивности
16.1 Други форми на активности
75 часови
78. Начиннаоценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарскаработа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
17.3
Активност и учество
10бодови
79. Критериумизаоценување (бодови/оценка)
до 50 бода
5 (пет)(F)
од 51 до 60 бода
6(шест)(E)
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)(A)
80. Условзапотпис и
Присуствонапредавања,
полагањеназавршениспит
исполнувањеназададениактивности (проектнизадачи,

самостојнизадачи, и сл.)
81. Јазикнакојсеизведуванаставата
Англискијазик
82. Методнаследењенаквалитетотнанаставата Надворешна и внатрешнаевалуација
83. Литература
Задолжителналитература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Petrovska, I.
English for Tourism
FTU
2004
22.1
and Hospitality 2
Ohrid
2.
Swan, M. Walter, C.
How English Works
Oxford
1997
University
Press

22.2

Дополнителналитература
Ред.
Автор
број
1.
OUP

Наслов
Dictionary of English
Language

Издавач
OUP

Година
2000
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Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
84. Наслов на наставниот предмет
Економија на развој
85. Код
8ХХ
86. Студиска програма
Туризам
87. Организатор на студиската програма
Факултет за туризам и угостителство
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
88. Степен (прв, втор, трет циклус)
Прв циклус
89. Академска година / семестар
IV година / 8 семестар 90. Број на
ЕКТС
6
кредити
91. Наставник
Проф. Д-р Татјана Димоска
92. Предуслови за запишување на
предметот
93. Цели на предметната програма (компетенции): целта на овој предмет е студентите да
стекнат подетални знаења за економскиот развој, факторите од коишто зависи,
индикаторите, како и неговата одржливост, бидејќи тој претставува основен услов за
постигнување на благосостојбата воопшто (како на екосистемската благосостојба, така
и на мултидимензионалната благосостојба на поединците и нациите) и причина за
постоењето на разликите помегу поодделни земји и делови во Светот .
94. Содржина на предметната програма: Поимот економија на развој; Поим за економски
раст и развој; Цели на економскиот развој; Фактори на економскиот развој; Човеков
развој; Индикатори на економскиот ичовековиот развој (вредносно-агрегатни,
натурални и социјални); Дистрибуција на приходот, нееднаквост и сиромаштија;
Економскиот развој и проблемите со животната средина; Популациски раст и
ограниченост на природните ресурси; Поим за одржлив развој; Историја и хронологија
на одржливиот развој; Економска димензија на одржливиот развој; Тешкотии да се
воспостави одржливиот развој;Одржливиот развој и благосостојбата; Поим за
благосостојба (квалитет на живот); Компоненти (аспекти) на благосостојбата; Човекова
благосостојба;Екосистемска благосостојба; Поврзаност на човековата и екосистемската
благосостојба; Индикатори на благосостојбата.
95. Методи на учење:
96. Вкупен расположлив фонд на време
150
97. Распределба на расположливото
3+2
време
98. Форми на наставните
15.1 Предавања – теоретска настава
45часови
активности
15.2 Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
99. Други форми на активности
16.1 Други форми на активности
75 часови
100.Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усна)
17.3
Активност и учество
10 бодови
101.Критериуми за оценување
до х бода
5 (пет)(F)
(бодови/оценка)
од х до х бода
6(шест)(E)

од х до х бода
од х до х бода
од х до х бода
од х до х бода
102.Услов за потпис и полагање на
завршен испит
103.Јазик на кој се изведува наставата
104.Метод на следење на квалитетот на
наставата
105.Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Димитар Ефтимоски

2.
22.1
3.

4.

5.

6.

7(седум)(D)
8(осум)©
9(девет)(B)
10(десет)(A)

Македонскијазик

Наслов

Издавач

Година

Економија
на
развојот
(прво
издание)
Michael P. Todaro and Economic
Stephen C. Smith
Development
(tenth edition)

Економски
2003
институт –
Скопје
Pearson
2009
Education
Limited,
England
Yujiro
Hayami
and Development
OXFORD
2005
Yoshihisa Godo
Economics (from University
the Poverty to the Press
Inc.,
Wealth
of New York
Nations) - third
edition
Eckhart Siggel
Development
Ashgate
2005
Economics:
A Publishing
Policy Analysis Limited,
Approach
England
Robert Preskott – Allen
The Wellbeing of ISLAND
2001
Nations:
A PRESS
Country
–byCountry Index of
Quality of Life
and
the
Environment
Mark Anielski
The Economics New Society 2007
of
Happiness: Publishers,
Building Genuine Canada
Wealth

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
22.2 1.
Roderik
D.
Rosenzweig M.

Наслов
and Handbook
Development
Economics,
volume 5

Издавач
of Elsevier

Година
2010

2.

Ghatak S.

3.

Asefa S.

4.

5.

6.

7.

Introduction
to
Development
Economics,
4th
Edition
The Economics of
Sustainable
Development

Routledge

2003

W.E. Upjohn 2005
Institute for
Employment
Research
Environmental
M.E. Sharpe 1996
Power T.M.
protection
and Inc.
Economic Wellbeing:
The
Economic Pursuit
of Quality, second
edition
of Springer
2011
Land K.C., Michalos A.C. Handbook
Social
Indicators
and Sirgy M.J.
and Quality of
Life Research
Sustainable
Routledge
2010
Omann I.
development:
Capabilities,
Needs and Wellbeing
How’s
Life?: OECD Better 2011
OECD
Measuring Well- Life Initiative
being

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Хартии од вредност со фиксен принос
6XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид,
насока: сите студиски програми

Прв циклус
Трета година / VI Број на ЕКТС кредити 6
семестар
Наставници
проф. д-р Вера Караџова
Предуслови за запишување на
Исполнување на условите предвидени за запишување
предметот
на шести семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на изучувањето на материјата по предметот “Хартии од вредност со фиксен принос” е
студентите да стекнат базични знаења во однос на инвестирањето во должнички хартии од
вредност, како една од потенцијалните можности за инвестирање. Станува збор за вложувања
кои носат фиксен принос, па во таа смисла материјата која е дел од инвестициониот менаџмент
акцентот на проучување го става врз приносите (кои се фиксни) и видовите на ризици кои
произлегуваат од таквата форма на вложување. Во современите динамични и турболентни
промени на финанските пазари наизменично се случуваат процеси на регулација и дерегулација,
а од таквите процеси произлегуваат сé повеќе деривативни харии од вредност што ги усложнува
моделите за одредување на нивната цена. Во рамките на овој предмет се изучуваат најчесто
застапените хартии од вредност кои носат фиксен приход (државни обврзници, обврзници на
локалната власт, корпоративни обврзници и основните видови на термински договори и
деривативни хартии од вредност. Одредувањето на цената на наведените хартии од вредност и
потенцијалните приходи од вложувањето во нив наметнува потреба од проучување на рочноста,
дурацијата, гап анализата, АЛМ концептот и слични модели кои ги конфронтираат очекуваните
приноси и потенциалните ризици од инвестирањето во хартии од вредност со фиксен принос.
Преку изучувањето на наставниот предмет “Хартии од вредност со фиксен принос”, студентите
ќе ги стекнат следните компетенции:
- Запознавање со најзастапените хартии од вредност со фиксен принос;
- Разграничување на предностите и слабостите од вложување во хартии од вредност со
фиксен принос во однос на вложувањата кои носат варијабилен принос;
- Детерминирање на факторите врз основа на кои се одлучува за формата на вложување;
- Развивање на способности и знаења за квантификација на односот ризик – принос;
- Развивање на квалификации за управување со портфолио на хартии од вредност;
Содржина на предметната програма:
 Поим за фиксен принос
 Карактеристики на хартии од вредност со фиксен принос
 Видови на хартии од вредност со фиксен принос
 Фиксни наспроти варијабилни готовински текови
 Видови ризици и мерење на ризиците од вложувања со очекувани фиксни приноси
 Дисконтирање и проценка на готовинските текови на инвестициите

 Ризик и принос
 Risk Metrics модел
 Каматен ризик и ALM концепт
 Модел на GAP анализа (repricing model)
 Модел на доспевање (Matyrity model)
 Модел на дурација (Duration model)
 Договорна и очекувана стапка на враќање
 Модели за мерење на default ризикот
 Мерење на ризиците на вонбилансните активности
 Теорија на портфолио
 Ефикасна диверзификација
Методи на учење:
Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско изработување на
семинарска работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните активности
Предавања – теоретска настава
45часови
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување
Тестови
80 бодови
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на завршен Присуство на часови
испит
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот на
евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Караџова, д-р Вера “Хартии од вредност со
ФТУ - Охрид
2016/2
фиксен принос”–
017
авторизирани предавања
2.
Зви Боди, Алекс
“Инвестиции”
Проект: Превод на

Кејн, Ален Маркус
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Pamela Peterson Drake
& Frank J. Fabozzi

2.

Дарел Дафи & Кенет
Џ. Синглтон

3.

Џејмс Ц. Ван Хорн

4.

Robert B. Litterman

5.

Mishkin, Frederic S.,
Eakins Stanley G.
Спасов, д-р С., Арсов
д-р С.

6.

1000 стручни, научни
книги и учебници

Наслов
“The Basics of Finance – An
Introduction to Financial
Markets, Business Finance,
and Portfolio Management”
“Кредитен ризик –
одредување цени, мерење и
управување”
“Каматни стапки и текови
на финансискиот пазар”
"Modern investment
management: an equilibrium
approach"
"Finansiska tržišta +
institucije"
"Финансиски менаџмент"

Издавач
John Wiley & Sons
Inc.

Проект: Превод на
1000 стручни, научни
книги и учебници
Проект: Превод на
1000 стручни, научни
книги и учебници
John Wiley and Sons

4 izd., prevod MATE
d.o.o. Zagreb
Економски факултет,
Скопје

Година
2010

2003

2005
2004

Наслов на наставниот
предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
циклус)
Академска година / семестар

Техники на мерење на ефикасноста на пропагандата
8XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство – Охрид,

Прв циклус
Четвртагодина / VIII семестар

Број на ЕКТС
кредити

6

Наставници
проф. д-р Вера Караџова
Предуслови за запишување
Исполнување на условите предвидени за запишување на осми
на предметот
семестар
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на програмата по предметот Техники на мерење на ефикасноста на пропагандата е
студентите да се запознаат со методите и техниките за мерење на ефикасноста на пропагандата.
Пропагандата може и најчесто ангажира голем обем на финансиски средства, па во таа насока
нејзиното планирање и спроведување мора да биде насочено кон остварување на целите и
зголемување на профитабилноста на стопанскиот субјект. Успехот и резултатите од секоја
пропагандна кампања е крајниот аутпут кој ги оправдува вложените средства во неа. Стопанскиот
субјект мора да ги измери ефектите од пропагандата во смисла на зголемување на производството и
продажбата, проширување на пазарите и заинтересираноста на купувачите. Успешноста на
пропагандната кампања се тестира дури и пред нејзиното официјално започнување, во смисла на
избор на најефикасни средства, медиуми и делови на пропагандната порака кои ќе се употребуваат.
Се користат и софистицирани квантитативни техники за мерење на сите елементи на пропагандата
со цел за квантифицирање на нејзините ефекти врз продажбата и показателот ROI на пропагандата.
Мерењето на ефикасноста на пропагандните активности е еден од клучните чекори во процесот на
спроведување на пропагандата. Тоа дава дава можност да се процени ефикасноста на
пропагандните напори, да се демонстрираат ефектите пред менаџерскиот тим и дава влезни
информации за наредниот процес на планирање на пропагандата. Мерењето на ефикасноста на
тековната пропаганда дава можност и за прилагодување на тактиките кои се користат во тековните
пропагандни кампањи. Тоа значи дека конечниот ефект од мерењето на ефикасноста на
пропагандата е да се добие сознание за важноста на пропагандата во насока на подигање на
финансиските ефекти, рејтингот и кредибилитетот на стопанските субјект.
Преку совладување на предвидената програма студентите ќе се оспособат:
‐ да дискутираат во врска со потребата од мерење на ефикасноста на пропагандата;
‐ да ги разберат взаемните односи на мерилата кои се употребуваат во проценката на
ефикасноста на пропагандата;
‐ да вршат правилен избор на алтернативните методи за мерење на ефикасноста на
пропагандата;
‐ да ги разберат специфичните барања за спроведување на квалитетно истражување на
ефикасноста на пропагандата.
Содржина на предметната програма:
 Поим за ефикасност и креирање на ефикасна пропаганда
 Потреба и значење на мерењето на ефикасноста на пропагандата
 Аргументи за и против мерење на ефикасноста на пропагандата

 Предизвици на ефикасната пропаганда
 Видови ризици и ефикасност на пропагандата
 Нефинансиски ризици
 Сегментација на пазарот и ризик на културни разлики
 Оперативни ризици
 Финансиски ризици
 Ризик на земјата – ризик на суверенитет
 Пазарен ризик (каматен ризик и девизен ризик)
 Ризици на сновните економски принципи (ликвидност, солвентност, сигурност, ефикасност
и рентабилност)
 Специфични ризици на пропагандата
 Организациона структура за ефикасна пропаганда
 Формирање тимови за пропаганда
 Утврдување на цели и плански задачи на пропагандата
 Утврдување на стандарди на пропагандата
 Распоредување на ресурсите за пропаганда
 Агресивна стратегија на пропаганда
 Стратегија на аверзија кон ризикот
 Проценка на учиноците на тимовите за пропаганда
 Методи и техники за мерење на ефикасноста на пропагандата
 Според временскиот интервал на евалуацијата (пред, за време и после кампањата)
 Според предметот на евалуација
 Традиционална евалуација
 Затворени системи за евалуација
 Отворени системи за евалуација
 Мерење на ефикасноста на меѓународната пропаганда
 Мерење на ефикасноста на одделните средства за пропаганда
 Избор на најефикасно средство за пропаганда со примена на различни методи (SWOT
анализа, cost-benefit анализа, PPBS, MBO, Портфолио матрица)
 Техники за мерење на финансиските ефекти
 Ефекти од мерењето на ефикасноста на пропагандата
 Ефекти врз изборот на потрошувачите
 Ефекти врз конкуренцијата
 Ефекти врз цената на чинење и продажната цена
 Ефекти врз обемот на продажба
Методи на учење:
Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско изработување на семинарска
работа, есеј, проектен труд
Вкупен расположив фонд на време
150 - фонд на време
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари,
30часови
тимска работа
Други форми на
Други форми на активности
75 часови
активности
Начин на оценување
Тестови
80 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бодови
Активност и учество
10 бодови
Kритериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет) (F)
(оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)
Услов за потпис и полагање на Присуство на часови
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски јазик
наставата
Метод на следење на
евалуација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Караџова, д- " Техники на мерење на ефикасноста на
ФТУ - Охрид
2016/2017
р Вера
пропагандата " - авторизирани предавања
2.
Margaret A.
“Using Qualitative Research in Advertising:
SAGE
2011
(Ann)
Strategies, Techniques, and Application” – Second Publications Inc.
Morrison,
Edition
Eric E. Haley,
Kim B.
(Bartel)
Sheehan,
Ronald E.
(Taylor)
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Donald W.
2. “AdvertisingandPublicRelationsResearch”
M.E.Sharpe
2010
Jugenheimer,
Samuel D.
Bradley,
Larry D.
Bradley, Lary
D. Kelley,
Jerry C.
Hudson
2.
DanLattimore, “PublicRelations – theprofessionandthepractice” Mc-GrowHill
2004
OtisBaskin,
Suzette T.
Heiman,
Elizabeth L.
Toth, James

3.
4.

K.
VanLeuven
FrankJeskins
Wilson Laurie
J., Ogden
Joseph

“Advertising”- 3thEdition
PitmanPublishing
3. “Strategic Communications Planning for Kendall Hunt
Effective Public Relations and Marketing” – Publishing
5th Edition

1996
2012

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

Применето шпедитерско работење
8XX
Туризам
Факултет за туризам и угостителство Охрид

ПРВ
4/7

Број на ЕКТС
кредити
Доц. д-р Александар Трајков

6

Наставници
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се стекнат со апликативни знаења од областа на шпедитерското
работење, организирање на отпрема и допрема на стоки во меѓународен промет и
застапување во царинските постпки
Содржина на предметната програма:
Основни активности на меѓународниот шпедитер при организирање испорака на
стоката, Аквизиција и прибирање работи (комерцијално работење во меѓународната
шпедиција), Подготовка на решенија за испорака на стока – Инстрадиција, Подготовка
и пополнување на документи во меѓународниот стоков промет (стокови, транспортни –
товарни листови и ТИР карнет, царински и останати), ИНКОТЕРМС 2010 (практична
примена), Застапување во царинските постапки (директно и индиректно),
Пресметување на увозни давачки и пополнување на декларации (Д.В.1, ЕЦД увоз, ЕЦД
извоз, ЕЦД транзит), Подготовка и презентација на проектни трудови со практичен
пример од областа на шпедитерското работење.
Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки
активности,
индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.
Вкупен расположив фонд на време
150
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
Предавања – теоретска настава
45часови
активности
Вежби (лабораториски,
30часови
аудиториски), семинари, тимска
работа
Други форми на активности
Други форми на активности
75 часови
Начин на оценување: колоквиуми, завршен испит
Тестови
80 бода
Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна)
10 бода
Активност и учество
10 бода
Kритериуми за оценување (оценка)
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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) (A)

Услов за потпис и полагање на
Редовност на часови и подготовка на проектна
завршен испит
задача
Јазик на кој се изведува наставата
Македонски
Метод на следење на квалитетот на
Интерна и екстерна евалуација
наставата
Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Александар
Применето шпедитерско
ФТУ Охрид
2016
Трајков
работење (авторизирани
предавања)
2.
Александар
Практикум за пополнување
ФТУ Охрид
2016
Трајков
документи што се користат во
стоковиот промет
3.
Стојаноски Јован Меѓународна шпедиција
ФТУ Охрид
2008
Александар
Трајков
4.
Чарлс. В. Л. Хил
Меѓународен бизнис
Матор Скопје 2010
5.
6.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Александар Трајков Трговска логистика
ФТУ Охрид
2015
2.
Александар
Меѓународна шпедиција
Економски
2000
Николовски
факултет
Скопје
3.

ПРИЛОГ БР.4
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми

ПРИЛОГ БР.4
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми
4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв,
втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Митре Аврамоски
2.
Дата на раѓање
7.11.1953
3.
Степен на образование
осми
4.
Наслов на научниот степен Доктор на науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Доктор на
1994
Свеучилиште во
стекнал со научен степен
науки
Загреб,Економски
факултет Загреб
6.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5.00
5.03 Економски 50325 Маркетинг
Општествени
науки
науки
7.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5.00
5.03 Економски 50325 Маркетинг
Општествени
науки
науки
8.
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во
Факултет за туризам Редовен професор
кое е избран и во која
и угосстителство ,
област
Охрид
9.
Список на предмети кои наставникот ги води одделно на првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.бр. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
Економика на
Осигурување/ ФТУ Охрид
претпријатија
Безбедност и финансиска контрола/ФТУ
Охрид
2.
Економика и
Туризам /ФТУ Охрид
организација на туризмот
3.
Економика на
Хотелско ресторански менаџмент/ФТУ
угостителство и туризам Охрид
Гастрономија, исхрана и диететика/ФТУ
Охрид
4.
Економика во услужен
Менаџмент во услужен сектор/ФТУ
сектор
Охрид
5.
Хотелиерство
Гастрономија , исхрана и диететика/ ФТУ
Охрид (изборен)
6.
Економика и
Туризам (изборен) / ФТУ Охрид
организација на
угостителство
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

10.

11.

Ред.Бр. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
Туризмот во
Туризам/ФТУ Охрид
националното стопанство
2.
Современо хотелиерство Туризам /ФТУ Охрид
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
Бр.
1.
Истражување на
Туризам/ ФТУ Охрид
туристичкиот бизнис и
туристичките дестинации
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
3.
4.
5.
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Митре Аврамоски Економика на
ФТУ Охрид-Центар за научно
претпријатијата
истражувачка работа
2.
Митре Аврамоски Економика на
ФТУ Охрид-Центар за научно
угостителство и
истражувачка работа
туризам
3.
Митре Аврамоски ХотелиерствоФТУ Охрид-Центар за научно
Организација и
истражувачка работа
техника на
работење
4.
Митре Аврамоски Економика и
ФТУ Охрид-Центар за научно
организација на
истражувачка работа
туризмот
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии

12.

11.1. Дипломски
да
работи
11.2. Магистерски
да
работи
11.3. Докторски
не
дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет
години
12.1. Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Митре
Вонпансионската Procidia 2011
Аврамоски,
понуда како
компонента на
конкурентска
Раман Исмаили
предност во
услови на
променливо
опкружувањеслучајот на
Охридскиот
туристички
регион
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред.бр. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
година
собир/конферен
ција
1.
Митре Аврамоски „Куките,становите и Меѓунардна
2013
собите за издавање
конференција за год.
како сместувачки
услужен сектор,
капацитети во
ФТУ Охрид,
рамките на туризмот Охрид 2013 год,
на почетокот на 21
век ‘‘
2.
3.

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Катерина Ангелевска-Најдеска
12.03.1974
Дата на раѓање
VIII- Доктор на науки
Степен на образование
Наслов на научниот степен Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството
Образование Година
Институција
Доктор на
2009
УКЛО-Битола, Факултет за
науки (VIII)
(09.11.200 туризам и угостителство
9)
Каде и кога го завршил
Магистер на
2004
УКЛО-Битола, Факултет за
образованието односно се
науки (VII/2) (26.05.200 туризам и угостителство
стекнал со научен степен
4)
Дипломиран
1997
УКЛО-Битола, Факултет за
организатор
(26.12.199 туризам и угостителство
по туризам и 7)
угостителство
(VII/1)
Подрачје
Поле
Област
5.14 –
Туризам и угостителство
Подрачје, поле и област на 5 –
Општествени
Туризам
и
научниот степен магистар
науки
угостител
ство
Подрачје
Поле
Област
5–
5.14 –
Подрачје, поле и област на
Општествени Туризам и
научниот степен доктор
Туризам и угостителство
науки
угостител
ство
Звање во кое е избран и
Доколку е во работен однос
Институција
област
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во
УКЛО – Битола,
Вонреден професор,
кое е избран и во која
Факултет за туризам и
51403-Туристички агенции
област
угостителство - Охрид
51419-Туризам и друго
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
цилус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии
Ред.
број

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Гастрономски туризам

Гастрономија, исхрана и диететика,
Туризам, Хотелско-ресторанска,
Осигурување, Царина и шпедиција,
Менаџмент во услужен сектор /Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
Туризам, Хотелско-ресторанска,

1.

2.

Патнички агенции

Сообракај во туризмот
3.

4.

Валоризација на туристички
ресурси

Здравствен туризам
5.

Агенциско работење
6.

9.2

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии
Ред.
број
1.

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Сообраќај во туризмот
(напредно ниво)
Маркетинг менаџмент

Туризам/Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
Туризам, Осигурување, Царина и
шпедиција, Безбедност и финансиска
контрола / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
Гастрономија исхрана и диететика /
Факултет за туризам и угостителство-Охрид

2.

3.
9.3

Гастрономија исхрана и
диететика,Осигурување, Царина и
шпедиција, Менаџмент во услужен сектор
/Факултет за туризам и угостителствоОхрид
Туризам, Хотелско-ресторанска,
Гастрономија исхрана и диететика,
Осигурување, Царина и шпедиција,
Менаџмент во услужен сектор /Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
Туризам, Хотелско-ресторанска,
Гастрономија исхрана и диететика,
Осигурување, Царина и шпедиција,
Менаџмент во услужен сектор /Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
Туризам, Хотелско-ресторанска,
Гастрономија исхрана и диететика,
Осигурување, Царина и шпедиција,
Менаџмент во услужен сектор /Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
Туризам, Хотелско-ресторанска,
Гастрономија исхрана и диететика,
Осигурување, Царина и шпедиција,
Менаџмент во услужен сектор /Факултет за
туризам и угостителство-Охрид

Готварска технологија

Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Истражување и менаџирање
Туризам / Факултет за туризам и
со ризиците во туристичкиот
1.
угостителство-Охрид
бизнис
2.

10.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)

Ред.
број

1.

2.

3.

4.

Автор

Наслов

Катерина
АнгелевскаНајдеска, Ангела
Василеска

“Rural tourism as a
significant factor for
tourism development in
Republic
of
Macedonia”
“Alternative forms as a
development base of
tourism”

Науме
Мариноски,
Катерина
АнгелевскаНајдеска

Катерина
АнгелевскаНајдеска

Катерина
АнгелевскаНајдеска,
Снежана
Дичевска

Издавач / година

Меѓународен научен
симпозиум: “Rural tourism:
Experience, problems,
prospects”, Saint-Petersburg,
Русија, Maј, 2012 год.
Меѓународен научен
симпозиум: 2nd Advances in
Hospitality and Tourism and
Marketing & Management
Conference, ISBN:978-960-287139-3, 31 May-3 June 2012,
Corfu, Greece
Меѓународен научен
“Development
prospects
for симпозиум: "Employment,
ecotourism
in
the education and entrepreneurship"
southwestern region of Белград, Србија, 2013 год.
the
Republic
of
Macedonia”
“Creation of the policy Меѓународен научен
for distribution of the
симпозиум: "Employment,
insurance services”
education and entrepreneurship"
Белград, Србија, 2014 год.

10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач / година

Анализа за туристички
развој на повеќенаменското
подрачје Јасен

UNDP, 2010-2011

1.

Науме Мариноски
Катерина
АнгелевскаНајдеска

German-Macedonian Training
Program and Network
"Sustainable Tourism" for SME
in Tourism Sector, Academics
and Developers

Master Course
"Sustainable Tourism
Management" at the
Eberswalde University
for Sustainable
Development
(University of Applied
Sciences) and the
Faculty of Tourism and
Hospitality Ohrid at the
University St. Kliment
Ohridski from Bitola
(2011-2013)
Faculty of Tourism and
Hospitality – Ohrid;
Local Development

2.

3.

Training for trainers in the field
of rural tourism

ASPAT International Seminar
- Cultural diversity in
hospitality industry
- American culture in tourism
4.

Социо-економски ефекти од
туризмот во Општина Охрид
за период 2004 – 2014

5.

Agency – Struga; State
of Israel; MASHAV –
Israel’s Agency for
International
Development
Cooperation; CINADCO
– Centre for
International
Agricultural
Development
Cooperation (март 2012)
Embassy of the United
State of America;
Howard Community
College, USA; Davidson
County Community
College, USA;
Faculty of Tourism and
Hospitality – Ohrid
(April 2012)
Број на проект:
Решение бр. 02-222/3-9
од 15.05.2015,
Факултет за туризам и
угостителство – Охрид,
2015

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач / година

1.
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
Издавач / година
број
Katerina
“Planning
of
sustainable Меѓународен научен
Angelevskaсимпозиум: “Service
tourism development”
Najdeska, Gabriela
sector in terms of
Rakicevikj
changing environment”,
Охрид, 2011 год.,
1.
објавен во International
Journal-ELSEVIER
publishing, London, UK
Journal, PROCEDIASocial and Behavioral

2.

3.

4.

11.

12.

Angela Vasileska,
Katerina
AngelevskaNajdeska, Gabriela
Rakicevikj

“Eco-certification as important
tool
for
rural
tourism
sustainable development”

Sofrinija
Miladinoski,
Katerina
AngelevskaNajdeska

“The contribution of marketing
to globalization”

Katerina
AngelevskaNajdeska

“Investment in human resourceimperative for the development
of service enterprises“,

Sciences 00 (2011) 000000
Меѓународен научен
симпозиум: “Rural
tourism: Experience,
problems, prospects”,
Saint-Petersburg,
Русија, Maј, 2012 год.
Меѓународен научен
симпозиум:
"Employment,
education and
entrepreneurship"
Белград, Србија, 2013
год.
Меѓународен научен
симпозиум:
“Contemporary trends
in hospitality industry”
HOTEL PLAN,
Белград, 2013 год.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Да
11.1 Додипломски работи
менторство – да / член на комисија – да
11.2 Магистерски работи
менторство – не / член на комисија – да
11.3 Докторски работи
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред.
Автор
Н Наслов
Издавач / година
број
Vera Karadjova
The second International
“Impact of tourism on
Katerina
regional economic
Conference “Employment,
Angelevska
development”
Education and
Najdeska
Entrepreneurship”,
(Economic Development
1.
& Finance), 16-18 October
2013, Belgrade Serbia,
UDC 338.48:332.1(082),
ISBN 978-86-6069-094-6
Sofrinija
“Influences
of
social Меѓународен научен
Miladinoski,
responsibility
and симпозиум:
Katerina
marketing
ethics
on "Employment, education
2.
Angelevskaand entrepreneurship”,
business resultats”
Najdeska
Белград, Србија, 2012
год.
Vera Karadjova
“Current and possible risk The third International
3.
Katerina
management strategies for Conference “Employment,

Angelevska
Najdeska

investment funds - case of
Macedonia”

Katerina
AngelevskaNajdeska

“Valorization and
management of the tourist
resources-a condition for
sustainable tourism
development”

4.

Education and
Entrepreneurship”,
(Finance, Insurance and
Investment, 15-17 October
2014, Belgrade Serbia,
UDC 336.07(497.7)
330.322.12:005.334, ISBN
978-86-6069-102-8
Меѓународен
научен
симпозиум: The 3-th
international conference
on tourism and durable
development, Темишвар,
Романија, 2014 год.

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автор
Н Наслов
Издавач / година
број
Katerina
“Planning of sustainable
Меѓународен научен
Angelevskaсимпозиум: “Service
tourism development”
Najdeska, Gabriela
sector in terms of
Rakicevikj
changing environment”,
Охрид, 2011 год., објавен
во International Journal1.
ELSEVIER publishing,
London, UK Journal,
PROCEDIA-Social and
Behavioral Sciences 00
(2011) 000-000
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автор
Наслов на трудот Н
Меѓународен
Годин
Ред.
собир/
а
број
конференција
Naume
“Alternative forms as a Меѓународен научен 2012
Marinoski,
2nd
development
base
of симпозиум:
Katerina
tourism”
Advances
in
AngelevskaHospitality
and
Najdeska
Tourism
and
Marketing
&
1.
Management
Conference,
ISBN:978-960-287139-3, 31 May-3 June
2012, Corfu, Greece
2.

Vera
Karadjova

“Impact of
regional

tourism on The
economic International

second 2013

Katerina
AngelevskaNajdeska

development”

Katerina
AngelevskaNajdeska

“Valorization
and
management of the tourist
resources-a condition for
sustainable
tourism
development”

Katerina
AngelevskaNajdeska

“Correlation between the
valorization
of
tourist
resources and sustainable
tourism development“

3.

4.

Conference
“Employment,
Education
and
Entrepreneurship”,
(Economic
Development
&
Finance),
16-18
October 2013, Belgrade
Serbia,
UDC
338.48:332.1(082),
ISBN
978-86-6069094-6
Меѓународен научен
2014
симпозиум: The 3-th
international
conference on tourism
and durable
development,
Темишвар, Романија,
2014 год.
Меѓународен научен
2015
симпозиум:
"Employment,
education and
entrepreneurship"
Белград, Србија, 2015
год

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски
трудови
Име и презиме
Цветко Андреески
Дата на раѓање
05.05.1970
Степен на образование
VIII
Наслов на научен степен
Доктор на науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Дипломиран
1995
Електротехнички
стекнал со научен степен
инженер
факултет – Скопје
Магистер по
1998
Електротехнички
електротехник
факултет – Скопје
а
Доктор по
2003
Електротехнички
електротехнич
факултет – Скопје
ки науки
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
2
2.12
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
2
2.12
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
Редовен професор
кое е избран и во која
угостителство - Друго
област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Информациони технологии
Царина и шпедиција, Туризам/ФТУ –
Охрид
2.
Актуарство
Осигурување
3.
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Студија на случај методи на
Осигурување/ФТУ – Охрид
истражување во
осигурувањето
2.
Квантитативни методи
Туризам/ФТУ – Охрид
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Квантитативни истражување и Туризам/ФТУ - Охрид
предвидување на
туристичките појави

10.

2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
2.
Cvetko A., Bratislav M., Analysis of the Life
Vladimir Nj.
Insurance Market in the
Republic of Macedonia,

Издавач / Година

EconomicAnnals,
Volume LVII, No. 194
/ July – September,
Beograd 2012,
3.
Cvetko Andreeski
Optimal Values for International journal of
Calculation of Premium energy optimization
in Life Insurance, Title: and engineering
(IJEOE), ISSN: DOI:
10.4018/IJEOE, ISSN:
2160-9500, EISSN:
2160-9543, 2013
4.
C. Andreeski,
ANALYSIS OF
Social and Behavioral
MORTALITY IN
Sciences, Elsevier,
REPUBLIC OF
Volume 44, 2012,
MACEDONIA,
Pages 169–176,
doi:10.1016/j.sbspro.2
012.05.017, ISSN:
1877-0428
6.
Dragan Stojanovic,
Impact of IT technology International scientific
Cvetko Andreeski,
on risk assessment in magazine, Horizons,
Dragana Rangjelovic
insurance companies
Special edition, Year
X Volume 13, pp. 409419, May 2014, Bitola,
ISSN: 1857-856X
7.
Cvetko A., Bratislav M. Analysis of some
International scientific
Aleksandra T.,
parameters of Critical
magazine, Horizons,
Illness Insurance in the
Special edition, Year
Republic of Macedonia, X Volume 13, 99. 151159, May 2014, Bitola,
ISSN: 1857-856X
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1. Irena Serbec
Билатерален проект со финансиран од МОН,
Nancova,
Педагошки факултет
2008-2009
Cvetko Andreeski
Љубљана, „Изработка
на Learning
management system“
2.
АСПАТ, проект во
CCIS – USA,
соработка со CCIS – /April, 2012
USA,
3. Сашо Коруновски,
Проф. Д-р Науме
Мариноски, Проф. Д-р

IPA проект, Центар за
едукација и
вмрежување во

ЦЕНЕТ, ЛЕРИНДемир Капија,/ 20122013

Цветко Андреески,
Проф. Д-р Ангела
Василеска
4. Јаготка Стрезоска,
Сашо Коруновски,
Цветко Андреески

11.

туризмот,

Германско-македонска HNE – Еберсвалде,
тренинг програма и
Факултет за туризам
вмрежување за
и угостителство –
„Одржлив туризам“ на Охрид, 2010-2012
мали и средни
претпријатија во
туристичкиот сектор,
научници и други
промотори
5. Науме Мариноски,
Стратегија за развој на Центар за развој на
Сашо Коруновски,
туризмот во
Југозападниот
Цветко Андреески,
Југозападниот плански плански регион, 2013
Михаел Ристески
регион
6. Иванка Нестороска,
Иновативни солуции
Североисточен
Науме Мариноски,
за подобрен пристап на плански регион на
Сашо Коруновски,
услуги на локално
Република
Цветко Андреески,
ниво: креирање на
Македонија, 2016
Михаел Ристески
мрежа за инклузивен
развој на
Североисточен
плански регион,
мапирање на
потенцијалите за
развој на различни
видови рурален
туризам и креирање на
Регистар на
потенцијалите за
рурален развој
(RPRTs)
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Цветко Андреески
Основи на
ЦНИР Охрид/2011
информатика
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
D.
Stojanovic,
C. UTICAJ
Conference ICTI 2012,
Andreeski,
INFORMACIONIH
Sarajevo, 12TEHNOLOGIJA NA
14.06.2012
PROCENU RIZIKA U
OSIGURAVAJUĆIM
KOMPANIJAMA,
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
15
11.2. Магистерски работи
3

12.

11.3. Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред. Cvetko A., Bratislav M.,
Analysis of the Life Economic Annals,
број Vladimir Nj.
Insurance Market in Volume LVII, No.
the Republic of
194 / July –
Macedonia,
September,
Beograd
2012,DOI:
10.2298/EKA129
4107A, ISSN:
0013-3264,
Scopus, Scimago,
SJR 0.16
Cvetko Andreeski
Optimal Values for International
Calculation
of journal of energy
Premium in Life optimization and
Insurance, Title:
engineering
(IJEOE), ISSN:
DOI:
10.4018/IJEOE,
ISSN: 2160-9500,
EISSN: 21609543, 2013
Dragan Stojanovic, Cvetko
Impact
of
IT International
Andreeski, Dragana Rangjelovic technology on risk scientific
assessment
in magazine,
insurance
Horizons, Special
companies
edition, Year X
Volume 13, pp.
409-419, May
2014, Bitola,
ISSN: 1857-856X
Cvetko
A.,
Bratislav M. Analysis of some
International
Aleksandra T.,
parameters of
scientific
Critical Illness
magazine,
Insurance in the
Horizons, Special
Republic of
edition, Year X
Macedonia,
Volume 13, 99.
151-159, May
2014, Bitola,
ISSN: 1857-856X
Cvetko Andreeski
Analysis of
Social and
mortality in
Behavaioral
Republic of
Scineces, Elsevier,
Macedonia
doi:
10.1016/j.sbspro.

2012.05.017
12.2. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Cvetko A., Bratislav M., VladimirNj.
Analysis of
EconomicAnnals,
the Life
Volume LVII, No.
Insurance
194 / July –
Market in the September,
Republic of
Beograd
Macedonia,
2012,DOI: ,
10.2298/EKA129
4107A, ISSN:
0013-3264,
Scopus, Scimago,
SJR 0.16
2.
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија
1. Елизабета
СИМУЛАЦИЈА И
А1-3, ЕТАИ, 16-20
Лазаревска,
УПРАВУВАЊЕ НА Септември 2011, Охрид
Цветко
РОБОТСКА РАКА
Андреески,
СО
SIMMECHANICS,
SIMULINK И
MATLAB,
2. Цветко Андреески Фази оптимизација
А2-3, 16-20 Септември,
и коавтори, ЕТАИ со линеарна
Охрид, 2011
конференција
функција на
припадност: Студија
на случај во
осигурување на
живот,
3. Cvetko A.,
Opportunities for
Scientific Conference, The
Svetlana N.,
abuse of data in new
Balkans between past and the
Marijana B.,
technologies,
future, 05-08 June 2013,
International
Ohrid
4.
МЕШОВИТ МОДЕЛ ЕТАИ 26-28.09.2013, А2-2,
Цветко Андреески ЗА
Охрид
ИДЕНТИФИКАЦИЈ
А НА СМРТНОСТ

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Пере Аслимоски
Дата на раѓање
04.07.1962
Степен на образование
VIII
Наслов на научниот степен
Доктор на науки
Образование Година
Институција
Каде и кога го завршил
Дипломирал 1986
Филозофски ф. Скопје
образованието односно се
стекнал со научен степен
Филозофски факултет
Магистрирал 1996
- Скопје
Докторирал
1999
ИСППИ - Скопје
Подрачје
Поле
Област
Подрачје, поле и област на
научниот степен магистар
Op{testveni n. Одбрана
Одбрана и заштита
Подрачје
Поле
Област
Подрачје, поле и област на
Општествени
научниот степен доктор
Социологија Социјална патологија
науки
Звање во кое е избран и
Доколку е во работен однос Институција
област
да се наведе институцијата
Универзитет Св.
каде работи и звањето во кое
Редовен професор,
Климент Охридски
е избран и во која област
социологија,
Битола, ФТУ Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
цилус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии
Ред.
број
1.
2.

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Социологија
Социологија на туризмот

ФТУ-Осигурување И царина
ФТУ - ТУРИЗАМ
Безбедност И финансиска
контрола

Социјална патологија
Безбедност во туризмот
9.2

9.3

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.

10.
Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
2.

Издавач / година

3.
4.
5.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач / година

1.
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет)
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач / година

1.

П.Аслимоски

Социологија

2009 Фту Охрид

2.

П.Аслимоски И С.
Герасимоски

Социологија на туризмот

2011

3.

П.Аслимоски И други

Социјална патологија

4.

П.Аслимоски И други

Приватна безбедност

2011 Педагошки
факултет Бт
2009 факултет за
безбедност

П.Аслимоски И Ј.
Безбедност во туризмот
2008 ФТУ Охрид
Спасески
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
Издавач / година
број
Аслимоски , Е.
Организациско
1.
Хоризонти, 2011
Атанасоска
комуницирање во УКЛО
2.
3.
4.
5.

5.
11.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Додипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски работи

12.

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред.
Автор
Н Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автор
Н Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автор
Наслов на трудот
Н
Меѓународен
Година
Ред.
собир/
број
конференција
Симпозиум на
Развој на
Институтот за
социологијата во
1.
П. Аслимоски
социологија –
2011
услови на
Скопје, мај,
глобализација
Охрид, 2011
Меѓународна
Храната и исхраната
П. Аслимоски И С.
конференција,
2.
како туристичка
2011
Герасимоски
ФТУ Охрид,
појава
2011
3.

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен

Лилјана Баткоска
13. 10. 1954 година
Доктор на науки
Доктор на психолошки науки
Образование
Година
Дипл. Психолог
1978

Институција
Филозофски
факултет, Скопје,
Магистер по
1992
Филозофски
психолошки науки
факултет, Скопје
Доктор по
1996
Филозофски
психолошки науки
факултет, Скопје
Подрачје
Поле
Област
51019;50706;514 Општествени
Психологија и
15
науки
друго
Институција
Звање во кое е избран

Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде работи Универзитет Св.Климент
Редовен професор
и звањето во кое е избран
Охридски,Битола,
Факултет за туризам и
угостителство, Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус
на студии
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Психологија во туризмот и угостителството
Туризам; Хотелиерско тесторантска;
Гастрономија диететика и
нутриционизам
2.
Деловно комуницирање
Осигурување, ФТУ – Охрид,Царина и
шпедиција, Туризам, Хотелско
3.
Деловна психологија
ресторантска и Гастрономија
Криминалистичка психологија, Психологија Безбедност и финансиска контрола,
4.
на исхрана
ФТУ-Охрид и Факулт. За безбедност5.
Скопје
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Методологија на научно истражувачката
Туризам, Осигурување, Царина и
работа
шпедиција, Безбедност и финансиска
контрола – ФТУ,Охрид и Факулт.за
безбедност, Скопје
2.
Однесување на потрошувачите
Туризам, ФТУ,Охрид
3.
Вештини и стратегии на преговарање
Осигурување,ФТУ,Охрид
4.
Деловна психологија
Царина и шпедиција, ФТУ, Охрид
5.
Криминалистичка психологија,
Криминалисти, Факулт. за
6
психопатологија – аспекти на докажувањето безбедност,Скопје

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Методологија на научното истражување (за
Туризам, Осигурување, Царина и
секој студиум посебно)
шпедиција, Безбедност и финансиска
контрола; ФТУ-Охрид и Факултет за
безбедност - Скопје
2.
Истражување на мотивацијата во туризмот
Туризам
Селектирани научни резултати во последните пет години
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
The Impact of Cognitive
XI International
Learning on Consumer
Scientific Conference on
Behaviour
Service Sector, 2012
2.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Negotiation Skills – A Factor International Scientific
for Insurance Development in Conference, Service
Conditions of Changeable
Sector, 2013.
Surrounding
3.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Psychological Implications of The Power of
the Information Acquired
Knowledge, Sixth
Byinstant Communication
International
Conference, Agia Triada,
2015.
4.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Organizational Behaviour and International Scientific
business communication in
Conference, Namik
tourism without borders
Kemal Universitu,
function
Turcija, 2010
5.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Индиции и психолошка
Научно списание и
реконструкција на
Меѓународна научна
злосторството
конференција,
Безбедност, Факултет
за безбедност, Скопје,
2010
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Postgraduate Curriculum
co-organized by the
Design,Teaching and
Universitu at the Aegean
Pedagogies in Tourism and
and the T.E.I. at
Hospitality
Thessaloniki, in the
framework at the
Tempus Joint Projekt
CD- Jep- 17121 – 20052009
2.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
The Communication situation South East European
as a Pedagogical tool to teach Network for
Menagement course
Menagement Education,
Caisanau, Moldova,

2006-2010
3.

Проф. Д-р Лилјана Баткоска

Project – Region of Negotino This Project is funded by
and Alternative Tourism
the Eurepean Union,
Perspectives
2008/2009
4.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Project – Region of
This Project is founded
Kavadarci and
by the Eurepean Union,
Communication Skills in
2009
Hospitality
5.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Administration et Gestion des Tempus Joint Project –
Universties dans IARYM –
JEP – UM – JEP –
Public administration and
15032, 2005-2009
public policy in
R.Macedonija
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи
Магистерски работи
Докторски дисертации
Повеќе од 500 - тини
Повеќе од 20 - ет
Повеќе од 10 -ет

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на
докторски трудови
Име и презиме
Јованка Билјан
Дата на раѓање
11.09.1966
Степен на образование
Докторат
Наслов на научен степен
Доктор на економски науки
Каде и кога го завршил
Образо Година
Институција
образованието односно се
вание
стекнал со научен степен
Висок 1988
УКИМ, Економски
о
факултет - Скопје
Магис- 1995
УКИМ, Економски
терски
факултет – Скопје
Докто- 2000
УКИМ, Економски
рат
факултет - Скопје
Подрачје ,поле и област на Подра Поле
Област
научниот степен магистер
чје
5
5.03 економски
50326 финансии
опште науки
50328 сметководство
ствени 5.06
50309 меѓународна
науки
организациони
економија
науки и
50606 сметководствен
управување
менаџмент
Подрачје ,поле и област на Подра Поле
Област
научниот степен доктор
чје
5
5.03 економски
50309 меѓународна
опште науки
економија
ствени
50319 економика на
науки
надворешна трговија
50302 применета
економија
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е
да се наведе институцијата
избран и област
каде работи и звањето во
УКЛО, Факултет за туризам и
Редовен професор
кое е избран и во која
угостителство – Охрид
област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот Студиска програма / институција
број
1.
Меѓународна
- Царина и шпедиција, Туризам, Осигурување,
трговија
Хотелско-ресторанска насока /ФТУ
- Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ и
Факултет за безбедност-Скопје
2.
Надворешно-тровско Царина и шпедиција, Туризам, Осигурување,

10.

и девизно работење
Хотелско-ресторанска насока/ФТУ
3.
Применета економија Царина и шпедиција, Туризам, Осигурување,
Хотелско-ресторанска насока/ФТУ
4.
Царински систем
Царина и шпедиција/ФТУ
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот Студиска програма / институција
број
1.
Царински систем на
Царина и шпедиција/ФТУ
Европската Унија
2.
Светска трговска
Царина и шпедиција/ФТУ
организација
3.
Слободни царински
Царина и шпедиција/ФТУ
зони
Современи
Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ и
економски системи
Факултет за безбедност-Скопје
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот Студиска програма / институција
број
1.
Истражувања на
Туризам/ФТУ
меѓународната
трговија и туризмот
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Jovanka Biljan
Good governance in
Corporate governance : an
Customs: the case of
international perspective.the Republic of
Springer, ISBN 978-3-642Macedonia
45166-9. 2014, p. 101-115
2.

Jovanka Biljan,
Aleksandar
Trajkov.

Certain International
Aspects оf Customs
Modernization Process

3.

Jovanka Biljan,
Aleksandar
Trajkov, Sanel
Jakupovic

International Tourist
Arrivals and Transport
Infrastructure in the
Republic of
Macedonia:
Perspective Overview

4.

Jovanka Biljan,
Aleksandar
Trajkov

Risk management and
Customs performance
improvements: The
case of the Republic of
Macedonia

Scientific Journal
“Horizons” No 9, 2013,
University of St. Kliment
Ohridski-Bitola, p.95-105
Economy and Market
Communication review EMC Review No.3, June,
PANEUROPEAN
APERION UNIVERSITY,
BANJA LUKA, 2012, p.1124
Procedia - Social and
Behavioral Sciences. Vol.
44 (2012). pp. 301 – 313.
http://www.sciencedirect.co
m/science/journal/18770428
/44 ELSEVIER, 2012
Included in to CPCI -

integrated index within Web
of Science, Thomson
Reuters
5.
Aleksandar
Logistic services trade Procedia - Social and
Trajkov,
balance as indicator of Behavioral Sciences. Vol.
Jovanka Biljan
Macedonian logistic
44 (2012). pp. 314 – 322.
industry potential
http://www.sciencedirect.co
m/science/journal/18770428
/44 ELSEVIER, 2012
Included in to CPCI integrated index within Web
of Science, Thomson
Reuters
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до
пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Бранко
Социо-економски
Факултет за туризам и
Николоски,
ефекти од туризмот угостителство – Охрид,
Јованка Билјан,
во Охрид за период од 2015-2016
Александар
2004 до 2014 година
Трајков и други
2.
Д-р Јованка
Граѓански
АКВА – Струга, Април,
Биљаноска советодавен одбор
2008 – Мај, 2009.
Раководител на
како алатка за развој
група за
на демократијата
економија и
инвестиции;
Л. Ѓоргоноски;
Д. Голабоски; В.
Ашталскоски и
други
3.
Д-р Јованка
Contemporary
Fulbright Scholar Program
Биљаноска
Achievements in the
AY 2006/07, Host
International Trade
institution: School of
and their
Business and Economics,
Implementation in the
College of Charleston,
Macedonian University Charleston, SC, 01
Education of Customs
September 2006 – 31 May
and Freight
2007
Forwarding
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)

Ред. Автори
број
1. D. Stojanovic
J. Biljan
D. Sarac
A. Trajkov

2. Jovanka Biljan,
Aleksandar
Trajkov,

11.

12.

Наслов

Издавач / Година

Gender employment
inequality in transport
and logistics industry:
the specifics in the
Republic of Serbia and
the Republic of
Macedonia

The 5th International
Conference on Women’s
Issues in Transportation,
The French Institute of
Science and Technology for
Transport, Development and
Networks - IFSTTAR
WIIT, Paris April 2014
Conference Proceedings,
Eighth Anniversary
International Conference,
“LOGISTICS IN THE
CHANGING WORLD”
(Theory, Practice,
Education), University of
National and World
Economy, Department of
Business Logistics, Centre
for Logistics Research and
Training, 18.11.2011, Sofia,
Bulgaria
Economic Themes 50, Nis
2012, ISSN 0353-8648

Barriers to
International Trade of
Logistic Services

3. Aleksandar
Destination branding:
Trajkov
Competitive potential
Jovanka Biljan
of Ohrid as a tourist
Spasko Kostoski
brand
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Околу 50
11.2. Магистерски работи
6
11.3. Докторски дисертации
3
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов на трудот
број
1. Jovanka Biljan
International Transit and
Eastern Partnership
Road Freight Transport in
INTERNATIONAL
the Republic of Macedonia
TRANSIT EAST –
WEST –
CUSTOMS AND
LOGISTIC
ASPECTS, Polish
Customs Books
Library- Warsaw,
Poland, 2013
2. Jovanka Biljan,
Risk management and
Procedia - Social
Aleksandar Trajkov, Customs performance
and Behavioral

improvements: The case of
the Republic of Macedonia

Sciences. Vol. 44
(2012). pp. 301 –
313.
http://www.scienced
irect.com/science/jo
urnal/18770428/44
ELSEVIER, 2012
Included in to CPCI
- integrated
index within Web of
Science, Thomson
Reuters
3. Aleksandar Trajkov, Logistic services trade
Procedia - Social
Jovanka Biljan,
balance as indicator of
and Behavioral
Macedonian logistic industry Sciences. Vol. 44
potential
(2012). pp. 314 –
322.
http://www.scienced
irect.com/science/jo
urnal/18770428/44
ELSEVIER, 2012
Included in to CPCI
- integrated
index within Web of
Science, Thomson
Reuters
4. Aleksandar Trajkov, International trade in logistic 6th International
Jovanka Biljan,
services in CEFTA 2006
Days of Statistics
countries
and
Economics. 2012,
https://www.dropbo
x.com/s/oiuxie6pw0
uws80/socialscience-confs-19902014-dec.xlsx?dl=0
Included into CPCI
- integrated
index within Web of
Science, Thomson
Reuters
5. Jovanka Biljan
Good governance in
Corporate
Customs: the case of the
governance : an
Republic of Macedonia
international
perspective.Springer, ISBN
978-3-642-45166-9.
2014, p. 101-115
6. Aleksandar Trajov
Influence of International
Greener Journal of
Jovanka Biljan
Trade Flows on International Business and
Trade in Logistic Services in Management

Macedonia

Studies 4 (2), 045051 (2014)
ICV: 6.03

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во
мегународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Jovanka Biljan,
Risk management and
Procedia - Social
Aleksandar Trajkov, Customs performance
and Behavioral
improvements: The case of
Sciences. Vol. 44
the Republic of Macedonia
(2012). pp. 301 –
313.
http://www.scienced
irect.com/science/jo
urnal/18770428/44
ELSEVIER, 2012
Included in to CPCI
- integrated
index within Web of
Science, Thomson
Reuters
2.
Aleksandar Trajkov, Logistic services trade
Procedia - Social
Jovanka Biljan,
balance as indicator of
and Behavioral
Macedonian logistic industry Sciences. Vol. 44
potential
(2012). pp. 314 –
322.
http://www.scienced
irect.com/science/jo
urnal/18770428/44
ELSEVIER, 2012
Included in to CPCI
- integrated
index within Web of
Science, Thomson
Reuters
3.
Aleksandar Trajkov, International trade in logistic 6th International
Jovanka Biljan,
services in CEFTA 2006
Days of Statistics
countries
and
Economics. 2012,
https://www.dropbo
x.com/s/oiuxie6pw0
uws80/socialscience-confs-19902014-dec.xlsx?dl=0
Included into CPCI
- integrated
index within Web of
Science, Thomson

Reuters
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
број
собир/конференц
ија Година
1. Jovanka Biljan
Customs Risk Management –
V International
Aleksandar
Time of Declaration
Scientific
Trajkov
Processing by Control Cannels Conference on
Economic
Development and
Standard of Living
EDASOL 2015,
Paneuropean
University
Apeiron, Banja
Luka, Bih, 2015
2. D. Stojanovic
Gender employment inequality The 5th
J. Biljan
in transport and logistics
International
D. Sarac
industry: the specifics in the
Conference on
A. Trajkov
Republic of Serbia and the
Women’s Issues in
Republic of Macedonia
Transportation,
The French
Institute of Science
and Technology
for Transport,
Development and
Networks IFSTTAR
WIIT, Paris April
2014
3. Jovanka Biljan
Customs Modernization
Keynote speech,
Process as a Good Governance 4th International
Practice: an International
Conference on
Overview
Governance Fraud
Ethics and Social
Responsibility,
Antalya, Turkey
2012

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7
8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Доц. д-р Лариса Василеска
03.06.1977
Дата на раѓање
VIII2
Степен на образование
Наслов на научниот степен Доктор на науки
Образование Година
Институција
Дипломиран
1999
УКЛО,Факултет за
менаџер по
туризам и угостителство царина и
Охрид
шпедиција
Каде и кога го завршил
образованието односно се
Магистер по
2009
УКИМ, Правен Факултет
стекнал со научен степен
Деловно
Јустинијан Прима- Скопје
право
Доктор на
2013
Мегатренд Универзитет –
науки од
Факултет за право, јавна
областа на
администрација и
Казненото
безбедност – Белград, Р.
право
Србија
Поле
Област
Подрачје, поле и област на Подрачје
научниот степен магистар Правни науки 50824
Деловно право
Поле
Област
Подрачје, поле и област на Подрачје
научниот степен доктор
Правни науки 50804
Казнено право
Доколку е во работен однос
Звање во кое е избран и
Институција
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
Доцент, Казнено право
кое е избран и во која
угостителство – Охрид
област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
цилус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии
Ред.
број
1.

9.2

9.3

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Криминалитет и детекција

Осигурување/Факултет за туризам и
угостителство – Охрид
Царина и шпедицја/ ФТУ – Охрид
Царина и шпедиција/ФТУ – Охрид

Криминалитет и детекција
2.
Царинско казнено право
3.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

2.
10.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
Legitimacy of ICC for
prosecuting grand
Larisa Vasileska, PhD
1.
corruption as a violation
of human rights

Издавач / година

Ohio Council of Criminal
Justice Education, OCCJE
Research Conference, April
15, 2016
5th International
conference on governance
Larisa Vasileska, PhD Corruption – the Cancer
fraud, ethics and social
2.
of Society
responsibility, September
23‐26, 2014, Edirne, Turkey
12 International criminal
law forum organized by the
Review of international
International Criminal Law
Association, ”International
Larisa Vasileska, MSc criminal acts related to
3.
transnational crime
Criminal acts” Tara,
Republic of Serbia, 5‐9
June, 2013
11 International criminal
European Convention on
law forum organized by
the International Criminal
the Supervision of
Conditionally Sentenced
Law Association,
Prof. D-r Miladin
or Conditionally Released ”Relevant Issues regarding
Krstanoski
4.
Offenders in criminal and the application of
Larisa Vasileska, MSc
International law in
penitentiary law of the
Republic of Macedonia
National law” Tara,
criminal
Republic of Serbia, 6‐10
June, 2012
International Scientific
Conference , Customs
Cooperation, Economic
Relations and Legal
Regulation in Asian Pacific
Region and in the Customs
Tackling international
Union, Federal Customs
Larisa Vasileska, MSc
5.
terrorism
Service State Educational
Institution of Higher
Professional Education
«Russian Customs
Academy» Vladivostok
Branch, September, 18−21,
2012 Russia,2012
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач / година

1.
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет)
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач / година

1.
2.
3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
11.

12.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Додипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски работи
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред.
Автор
Н Наслов
Издавач / година
број
Elsvier, Procedia ‐
"The new role of
Social and Behavioral
1.
Larisa Vasileska
Macedonian Customs
Sciences 44 (2012)
Administration"
323‐329.2012
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автор
Н Наслов
Издавач / година
број
Elsvier, Procedia ‐
The new role of
Social and Behavioral
1.
Larisa Vasileska
Macedonian Customs
Sciences 44 (2012)
Administrantion
323‐329.2012
2.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автор
Наслов на трудот
Н
Година
Ред.
Меѓународен
број
собир/
конеренција
5th
International
conference
on
Larisa
Corruption – the Cancer of
governance
1.
2014
Vasileska
Society
fraud, ethics
and social
responsibility
, Edirne,
Turkey
4th
International
conference
on
governance,
Prevention and Detection of
Larisa
fraud, ethics
2012
2.
Custom Fraud
Vasileska
and social
responsibility,
Alanya,
Turkey,

3.

Larisa
Vasileska

Tackling international terrorism

International
Scientific
Conference ,
Customs
Cooperation,
Economic
Relations
2012
and Legal
Regulation in
Asian Pacific
Region and
in the
Customs
Union,

Federal
Customs
Service State
Educational
Institution
of Higher
Professional
Education
«Russian
Customs
Academy»
Vladivostok
Branch,
September,
18−21, 2012
Russia

Прилог бр.
Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од
4
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1. Име и презиме
Ангела Василеска
2. Дата на раѓање
08-08-1971
3. Степен на образование
Доктор на науки
4. Наслов на научниот степен
Доктор по биотехнички науки
5.
Образование
Година Институција
Високо
1996
ПМФ-Скопје
Каде и кога го завршил
образование
образованието односно се
Магистер по
стекнал со научен степен
2003
ПМФ-Скопје
биолошки науки
Доктор по
Биотехнички факултетбиотехнички
2007
Битола
науки
6.
Поле
Подрачје 1
Област 10 802
Подрачје, поле и област на
1.08
научниот степен магистар
7

8.

9.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје 4

Поле
4.14

Област 41 401

Доколку е во работен однос
Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во кое Факултет за туризам и Доцент 41400
угостителство Охрид
414001
е избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
цилус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии

9.2

9.3

Ред.
број

Наслов на предметот

1.

Нутрицизам

2.

Познавање на стоката со наука за
исхрана

3.

Диететика

Студиска програма / институција
Гастрономија, Гастрономија, исхрана
и диететика, Хотелско-ресторанска
Гастрономија, Гастрономија, исхрана
и диететика, Хотелско-ресторанска,
Туризам
Гастрономија, Гастрономија, исхрана
и диететика,

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Проектен менаџмент
Туризам
Технолошки особини на стоките
2.
Царина и шпедиција
при транспорт
Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.

1
0.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
Food safety with
emphazing the effects of
Vasileska, A.,
dietary probiotic and
1.
Savkovic, T., (2005)
organic acid
supplementation to diets
on broiler performance.

2.

Vasileska, A.,
Savkovic, T., and
Novevska, V., (2005)

3.

Vasileska, A.,
Reckoska, G., (2006)

4.

Vasileska, A.,
Reckoska, G., (2008)

Издавач / година

ISIRR, 2005, 19-21
April, 2005, Segedin,
Madzarska

XI International Feed
Technology
Symposium, Quality
Assurance, Vrnjacka
Banja, may 30th-June 3
th
2005.
24 th EuroCHRIE
"Food derived from
Congress 25-28
biotechnology advantages October, 2006,
and risks.
Thessalonica, Greece,
CD
Application of the HACCP XIX Biennial
standard in catering
international congress
industry in Macedonia.
for tourism and hotel
Tourism and hospitality
industry. Opatia, maj
management.
2008.
Development of alterative
approaches to antibiotics
for controlling bacterial
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Nikolovski Ph.D.
Prof. Risto Gogoski
Ph.D.
Boris Trimcev MSc
Prof. Tatjana Dimoska
Ph.D.

11.

12.

13.

innovations for creating International Journal
&
the
knowledge “Scientific
Applicative Papers”,
economy”
Vol. 4, 2014, pp.53-58
Institute
of
Knowledge
Management, Skopje,
Macedonia
“The importance of Knowledge
education
for
the International Journal
Human
Development “Scientific
&
Index in the Republic of Applicative Papers”,
Vol. 7, 2014, pp.112Macedonia”
118,
Institute
of
Knowledge
Management, Skopje,
Macedonia
“The
role
of Faculty of economy –
Macedonia,
innovations on the Prilep,
SMEs competitiveness” 2014

“Human capital and Journal of Process
economic development” Management – New
Technologies
International, Special
edition 2014, pp.170174
Проф. Д-р Татјана
“Индикатори
за Факултет
за
Димоска
и
одржлив развој на електротехника
Борислав Кебакоски
животната средина во информациски
технологи (ФЕИТ) –
Република
Скопје, 2014
Македонија”
Проф.
Д-р
Зоран “Студија
за Општина Крушево,
Тунтев,
валоризација
на 2012
Доц.
Д-р
Татјана заедничкото
Димоска
архитектонско
наследство и развој на
религиозниот туризам
за
подрачјето
на
Крушево” , интегриран
план за промоција на
заедничкото
архитектонско
наследство и развој на
религиозниот туризам
во
прекуграничната
област Промокрос

14.

11.

12.

Ph.
D.
Dimoska,
Ph.
D.
Petrevska

Tatjana “Indicators
sustainable
Biljana development
Macedonia”

International
for First
on
tourism Conference
in Business, Economics
and Finance ICBEF:
“From Liberalization
to Globalization –
Challenges
in
a
Changing
World”,
University “ Goce
Delcev”
–
Stip,
Macedonia, 2012
15.
Ph.
D.
Tatjana “Tourism and economic 21
Biennial
Dimoska,
development
in International Congress
Ph.
D.
Biljana Macedonia”
“Tourism
and
Petrevska
Hospitality Industry
2012”: “New trends in
tourism
and
hospitality
management”,
University of Rieka,
Faculty of tourism and
hospitality
management - Opatija,
Croatia, 3-5 May 2012
16.
Ph. D. Tatjana Dimoska “Competitiveness
XI
International
Boris Trimcev
Conference
“Service
strategies
for
supporting
economic sector in terms of
development of the changing
environment”, Faculty
touristic destination”
of
tourism
and
hospitality – Ohrid,
Ohrid, 27-29.10. 2011
17.
Доц.
Д-р
Татјана “Улогата
на Меѓународно научно
Димоска
на
капиталот
во списание
Борис Тримчев
Универзитетот “Св.
одржливиот развој”
Климент
Охридски”– Битола,
“Хоризонти” број 7,
Битола,
декември
2011
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Да
11.2. Магистерски работи
Да
11.3. Докторски дисертации
Да
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година

број
1.

Branko Nikolovski, PHD
Tatjana Dimoska, PHD

“Developing
destination
competitiveness: small
tourism
enterprises
(STE) as innovation
drivers”
“Tourism
entrepreneurship
opportunities and the
economic
development”
“Dimension of quality
in tourism: A small
business perspective”

2.

Branko Nikolovski, PHD
Tatjana Dimoska, PHD

3.

Branko Nikolovski, PHD
Tatjana Dimoska, PHD

4.

Branko Nikolovski, PHD
Tatjana Dimoska, PHD

“Marketing
positioning
improvement
strategies for small
and
medium-sized
tourism enterprises”

5.

Branko Nikolovski, PHD
Tatjana Dimoska, PHD

“Innovating
tourism
Operational
challenges”

6.

Prof. Tatjana Dimoska
Ph.D.
Prof. Zoran Tuntev Ph.D.
Prof. Branko Nikolovski
Ph.D.

7.

in
a
context:
level

“The
relationship
between small and
medium-sized
enterprises, tourism
and
economic
development”
Prof. Tatjana Dimoska “The
role
of
Ph.D.
innovations
for
Prof. Branko Nikolovski creating
the
Ph.D.
knowledge economy”
Boris Trimcev MSc

Horizons,
17,
University St. Kliment
Ohridski, Bitola, 2015

Horizons,
17,
University St. Kliment
Ohridski, Bitola, 2015

Knowledge
International Journal
“Scientific
&
Applicative Papers”,
Vol. 9, 2015, pp.7781,
Institute
of
Knowledge
Management, Skopje,
Macedonia
Knowledge
International Journal
“Scientific
&
Applicative Papers”,
Vol. 9, 2015, pp.213217,
Institute
of
Knowledge
Management, Skopje,
Macedonia
Knowledge
International Journal
“Scientific
&
Applicative Papers”,
Vol. 9, 2015, pp.254258,
Institute
of
Knowledge
Management, Skopje,
Macedonia
Journal of process
management:
New
Technologies,
International, Vol.3,
Issue 1, 2015, pp.1827, Vranje, Serbia
Knowledge
International Journal
“Scientific
&
Applicative Papers”,
Vol. 4, 2014, pp.53-

8.

Prof. Tatjana Dimoska
Ph.D.
Prof. Branko Nikolovski
Ph.D.
Boris Trimcev MSc

“The importance of
education for the
Human Development
Index in the Republic
of Macedonia”

9.

Prof. Tatjana Dimoska
Ph.D.

“Human capital and
economic
development”

10.

Ph. D. Tatjana Dimoska
Boris Trimcev

58,
Institute
of
Knowledge
Management, Skopje,
Macedonia
Knowledge
International Journal
“Scientific
&
Applicative Papers”,
Vol. 7, 2014, pp.112118,
Institute
of
Knowledge
Management, Skopje,
Macedonia
Journal of Process
Management – New
Technologies
International, Special
edition 2014, pp.170174, Vranje, Serbia
Journal Procedia –
Social and Behavioral
Sciences, Volume 44,
2012, pp.279-288

“Competitiveness
strategies
for
supporting economic
development of the
touristic destination”
11.
Доц.
Д-р
Татјана “Улогата
на Меѓународно
Димоска
капиталот
во научно списание на
Борис Тримчев
Универзитетот “Св.
одржливиот развој”
Климент
Охридски”– Битола,
“Хоризонти” број 7,
Битола,
декември
2011
12.
Доц.
Д-р
Татјана “Потенцијали
за Меѓународно научно
Димоска
на
развој на “dark” списание
Борис Тримчев
туризмот
во Универзитетот “Св.
Климент
Република
Охридски”– Битола,
Македонија”
“Хоризонти” број 7,
Битола,
декември
2011
13.
Ph. D. Tatjana Dimoska
“Typology
of Journal “Problems of
Ph. D. Simona
alternative
tourism geography”, Bulgarian
Martinoska
with
particular Academy of Science,
reference
to
the 2011
Ohrid”
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број

1.
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународе Година
број
н
собир/конфе
ренција
1.
Branko Nikolovski, PHD “Dimension
International
of Vth
Tatjana Dimoska, PHD
Conference
quality in tourism: Scientific
A small business “Knowledge- capital of
the Future: Knowledge –
perspective”
who and what”, Bansko,
R. Bulgaria, 21-25 May
2015
2.
Branko Nikolovski, PHD “Marketing
Vth
International
Tatjana Dimoska, PHD
Scientific
Conference
positioning
“Knowledgecapital of
improvement
strategies for small the Future: Knowledge –
and medium-sized who and what”, Bansko,
R. Bulgaria, 21-25 May
tourism
2015
enterprises”
3.
Branko Nikolovski, PHD “Innovating in a Vth
International
Tatjana Dimoska, PHD
Conference
tourism
context: Scientific
Operational level “Knowledge- capital of
the Future: Knowledge –
challenges”
who and what”, Bansko,
R. Bulgaria, 21-25 May
2015
4.
Prof. Tatjana Dimoska
International
“The
role
of Third
Ph.D.
Conference
innovations
for Scientific
Prof. Branko Nikolovski creating
the “Knowledge- capital of
Ph.D.
the Future: Knowledge
knowledge
Boris Trimcev MSc
now-but how”, Bansko,
economy”
R. Bulgaria, 2014
5.
Prof. Tatjana Dimoska
International
“The importance of Third
Ph.D.
education for the Scientific
Conference
Prof. Branko Nikolovski Human
“Knowledge- capital of
Ph.D.
Development Index the Future: Knowledge
Boris Trimcev MSc
in the Republic of now-but how”, Bansko,
R. Bulgaria, 2014
Macedonia”
6.
Prof. Tatjana Dimoska
“The
role
of International Conference
Ph.D.
innovations on the “SMEs Development and
Prof. Branko Nikolovski SMEs
Innovation:
Building
Ph.D.
Competitive Future of
competitiveness”
Prof. Risto Gogoski
South-Eastern Europe”,
Ph.D.
Ohrid, Macedonia, 2014
Boris Trimcev MSc
7.
Prof. Tatjana Dimoska
Second
International
“Human capital
Ph.D.
Scientific
Conference
and economic
“Knowledge-capital of
development”

8.

Ph. D. Tatjana Dimoska,
Ph. D. Biljana Petrevska

“Indicators
for
sustainable tourism
development
in
Macedonia”

9.

Ph. D. Tatjana Dimoska,
Ph. D. Biljana Petrevska

“Tourism
economic
development
Macedonia”

10.

Ph. D. Tatjana Dimoska
Boris Trimcev

and
in

“Competitiveness
strategies
for
supporting
economic
development of the
touristic
destination”

the
Future:
New
Knowledge For The New
People”,
Ohrid,
Macedonia, 2014
First
International
Conference on Business,
Economics and Finance
ICBEF:
“From
Liberalization
to
Globalization
–
Challenges in a Changing
World”, University “
Goce Delcev” – Stip,
Macedonia, 2012
21 Biennial International
Congress “Tourism and
Hospitality
Industry
2012”: “New trends in
tourism and hospitality
management”, University
of Rieka, Faculty of
tourism and hospitality
management - Opatija,
Croatia, 3-5 May 2012
XI
International
Conference
“Service
sector in terms of
changing environment”,
Faculty of tourism and
hospitality –
Ohrid,
Ohrid, 27-29.10. 2011

Прилог
бр.4

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски
трудови

1.

Име и презиме

Снежана Дичевска

2.
3.
4.
5.

Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научен степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

05.04.1967
VIII
Доктор на науки
Образование
Година
2010
(04.03.2010)

6.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен магистер

7.

8.

9.

Индустрија
УКИМ-Скопје,
Економски институтСкопје

Подрачје
Поле
Област
5–
5.03
Менаџмент,друго
Општествени
Економски
науки
науки
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5–
5.03 Општествени
Економски
науки
науки
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
УКЛО – Битола,
Вонреден професор
кое е избран и во која
Факултет за туризам и
50326 – Финансии;
област
угостителство - Охрид
50329 - Економски науки –
друго
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Финансиски пазари и
Осигурување, Царина и шпедиција,
институции
Туризам, Хот-Ресторанска,
Гастрономија, Гастрономија исхрана
диететика, Безбедност и финансиска
контрола, Менаџмент во услужен
сектор / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
2.
Банкарско работење
Осигурување, Царина и шпедиција,
Туризам, Хот-Ресторанска,
Гастрономија, Гастрономија исхрана
диететика, Безбедност и финансиска
контрола, Менаџмент во услужен
сектор / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид

3.

9.2.

9.3.

Корпоративно финансиско
управување

Осигурување, Царина и шпедиција,
Туризам, Хот-Ресторанска,
Гастрономија, Гастрономија исхрана
диететика, Безбедност и финансиска
контрола, Менаџмент во услужен
сектор / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
4.
Платни системи
Безбедност и финансиска контрола,
Факултет за безбедност-Скопје
5.
Реосигурување
Осигурување, Царина и шпедиција,
Туризам, Хот-Ресторанска,
Гастрономија, Гастрономија исхрана
диететика
6.
Финансирање на
Менаџмент во услужен сектор,
промотивните активности
Факултет за туризам и угостителствоОхрид
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Финансиско -инвестиционен
Осигурување, Царина и шпедиција,
менаџмент
Туризам, Безбедност и финансиска
контрола, Менаџмент во услужен
сектор / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
2.
Финансиски менаџмент
Осигурување, Царина и шпедиција,
Туризам, Безбедност и финансиска
контрола, Менаџмент во услужен
сектор / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
3.
Финансиски трансакции
Осигурување, Царина и шпедиција,
Туризам, Безбедност и финансиска
контрола, Менаџмент во услужен
сектор / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
4.
Современи финансиски
Осигурување, Царина и шпедиција,
системи
Туризам, Безбедност и финансиска
контрола, Менаџмент во услужен
сектор / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
5.
Управување со ризици
Осигурување, Царина и шпедиција,
Туризам, Безбедност и финансиска
контрола, Менаџмент во услужен
сектор / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.

10.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Snezana Dicevska
Regulation and
Evica Delova Jolevska
supervision on the
banking system in time
of financial crisis: The
case of Republic of
Macedonia
2.

Vera Karadjova
Risto Gogoski
Snežana Dičevska

Factors that condition
the Living Standards Conditions and
Tendencies in the
Republic of Macedonia

3.

Snezana Dicevska

Crisis impact on the
financial sector, the
mechanisms of the
transmission and
consequences of the
crisis to the real sector

4.

Snežana Dičevska
Vera Karadjova

Repo transactions theoretical aspects and
prerequisites for their
revival in Рepublic of
Мacedonia

5.

Vera Karadjova
Snežana Dičevska

Dealing with
unemplоyment as a

Издавач / Година
St. John’s University,
USA, Global Business
Research Symposium,
The 7th Annual
Conference, June 1315, 2012, Rome, Italy
EDASOL 2012,
Economic
development and
Standard of living, II
International
conference on
economic
development and
standard of living,
Improving Living
Standards and Social
inclusion in times of
crisis, October 12 –
13, 2012 – Banja
Luka, Bosnia and
Hercegovina
2nd Advances in
Hospitality and
Tourism and
Marketing &
Management
Conference,
ISBN:978-960-287139-3, 31 May-3 June
2012, Corfu, Greece
The third International
Conference
“Employment,
Education and
Enterpreneurship”,
(Finance, Insurance
and Investment, 15-17
October 2014,
Belgrade Serbia, UDC
336.763:33(497.7),
ISBN 978-86-6069102-8
International scientific
conference

significant
MIGRATION AND
macroeconomic problem LABOUR MARKET,
Hotel “Montana
Palace” Krushevo,
Macedonia, October
19-20, 2012
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Risto Gogoski

Ред.
број
1.

Автори

Наслов

Издавач / Година

German-Macedonian
Training Program and
Network "Sustainable
Tourism" for SME in
Tourism Sector,
Academics and
Developers

Master Course
"Sustainable Tourism
Management" at the
Eberswalde University
for Sustainable
Development
(University of Applied
Sciences) and the
Faculty of Tourism
and Hospitality Ohrid
at the University St.
Kliment Ohridski from
Bitola
(2011-2013)
Faculty of Tourism
and Hospitality –
Ohrid; Local
Development Agency
– Struga; State of
Israel; MASHAV –
Israel’s Agency for
International
Development
Cooperation;
CINADCO – Centre
for International
Agricultural
Development
Cooperation (март
2012)
Embassy of the United
State of America;
Howard Community
College, USA;
Davidson County
Community College,
USA;
Faculty of Tourism
and Hospitality –
Ohrid (април 2012)

2.

Training for trainers in
the field of rural tourism

3.

ASPAT International
Seminar
- Cultural diversity in
hospitality industry
- American culture in
tourism

4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)

11.

12.

Ред. Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии

Издавач / Година

11.1. Дипломски работи
Да
11.2. Магистерски работи
Ментор 3 (три)
11.3. Докторски дисертации
Ментор 1 (една)
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
Vera Karadjova
Investment
University “St.
Snežana Dičevska
function of
Kliment Ohridski”
the economic – Bitola, Faculty
entities –
of Tourism and
Risks and
Hospitality –
opportunities Ohrid, XII
International
Scientific
Conference for
Service Sector –
Ohrid, 3 – 5
October 2013,
International
Scientific
Magazine
“Horizons”

2.

Katerina Angelevska Najdeska
Snezana Dicevska

3.

Снежана Дичевска

4.

Снежана Дичевска

(Special edition),
Year X, Volume
13, May 2014,
Bitola, 658.152
Creation of
The third
the policy for International
distribution
Conference
of the
“Employment,
insurance
Education and
services
Enterpreneurship”
, (Finance,
Insurance and
Investment, 15-17
October 2014,
Belgrade Serbia,
UDC
336.07(497.7)
330.322.12:005.33
4, ISBN 978-866069-102-8
Системи за Универзитет “Св.
оцена на
Климент
корпоратив Охридски” –
ните
Битола, Научно
перфоманси списание
на
Хоризонти II,
финансиски 2011
те
институции
Макроеконо X Меѓународна
мската
конференција,
политика во Туризмот во
функција на услови на
намалување глобална
на
рецесија, 4-5
последицит Јуни 2009,
е од
Охрид,
економскат Република
а рецесија
Македонија
во
туризмот

5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Karadžova, Vera; Dičevska, Snežana
Interactions
EBSCO Host
between
Connection:

financial
system
development
and tourism
development
(conditions
in Republic
of
Macedonia)

2.

Dičevska, Snežana

3.

Vera Karadjova; Snežana Dičevska

Credit risk –
creating
system of
credit risk
management
in changing
economic
conditions in
Macedonian
banks
Investment
Activity in
Small Open
Economies

http://connection.
ebscohost.com/c/a
rticles/89252987/i
nteractionsbetweenfinancial-systemdevelopmenttourismdevelopmentconditionsrepublicmacedonia
Pub. Date:
December 2011
ACCESSION #
89252987
ELSEVIER:
Procedia - Social
and Behavioral
Sciences
Volume 44, 2012,
Pages 460–469
October 2011
doi:10.1016/j.sbsp
ro.2012.05.052
Scientific
Research
Publishing Inc.:
Technology and
Investment, 2014,
5, 65-78
Published Online
May 2014 in
SciRes.
http://www.scirp.o
rg/journal/ti
http://dx.doi.org/1
0.4236/ti.2014.52
008,
Copyright © 2014
by authors and
Scientific
Research
Publishing Inc.
This work is
licensed under the
Creative
Commons
Attribution

International
License (CC BY).
http://creativecom
mons.org/licenses/
by/4.0/, How to
cite this paper:
Karadjova, V. and
Dičevska, S.
(2014) Investment
Activity in Small
Open Economies.
Technology and
Investment, 5, 6578.
http://dx.doi.org/1
0.4236/ti.2014.52
008
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија
1
Snezana Dicevska
The economic and
21st Biennial International
Lidija Simonceska social impact on
Congress Tourism &
tourism
Hospitality Industry 2012,
"New trends in Tourism and
Hospitality Management",
University of Rijeka, Faculty
of Tourism and Hospitality
Management - Opatija, 03-05
May 2012
2
Snezana Dicevska
Crisis impact on the
2 nd Advances in Hospitality
financial sector, the
and Tourism and Marketing
mechanisms of the
& Management Conference,
transmission and
ISBN:978-960-287-139-3, 31
consequences of the
May-3 June 2012, Corfu,
crisis to the real
Greece
sector
3
Snežana Dičevska
Repo transactions The third International
Vera Karadjova
theoretical aspects
Conference “Employment,
and prerequisites for
Education and
their revival in
Entrepreneurship”, (Finance,
Рepublic of
Insurance and Investment,
Мacedonia
15-17 October 2014,
Belgrade Serbia
4
Karadžova, Vera;
Interactions between
First International Scientific
Dičevska, Snežana financial system
Conference, Tourism in
development and
South East Europe 2011tourism development
Sustainable Tourism: Socio(conditions in
Cultural, Environmental and

5

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7

8.

Vera Karadjova
Risto Gogoski
Snežana Dičevska

Republic of
Macedonia)
Factors that condition
the Living Standards Conditions and
Tendencies in the
Republic of
Macedonia

Economic Impact, 4-7 May
2011, Opatija, Croatia
EDASOL 2012, II
International conference on
economic development and
standard of living, Improving
Living Standards and Social
inclusion in times of crisis,
October 12 – 13, 2012 –
Banja Luka, Bosnia and
Hercegovina

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Име и презиме
Вера Караџова
01.01.1971
Дата на раѓање
Доктор на науки (VIII)
Степен на образование
Наслов на научниот степен Доктор на економски науки
Образование Година
Институција
Доктор на
2010
УКИМ – Скопје, Економски
науки (VIII)
(06.12.201 факултет
Каде и кога го завршил
0)
образованието односно се
Магистер на
2005
УКИМ – Скопје, Економски
стекнал со научен степен
науки (VII/2) (05.12.200 факултет
5)
Дипломиран
1996
УКИМ – Скопје, Економски
економист
(26.03.199 факултет
(VII/1)
6)
Подрачје
Поле
Област
Подрачје, поле и област на 5 –
5.03.
Монетарна економија, друго
научниот степен магистар Општествени Економск
науки
и науки
Подрачје
Поле
Област
Подрачје, поле и област на 5 –
5.03.
научниот степен доктор
Општествени Економск
науки
и науки
Звање во кое е избран и
Институција
област
Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата УКЛО – Битола,
Вонреден професор
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
50302 - Применета економија;
кое е избран и во која
угостителство - Охрид
50326 – Финансии;
област
50329 - Економски науки –
друго

9.

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
цилус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии
Ред.
број
1.

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Принципи на управување со
ризик (з)
Економика на Европски
интеграции (и)

Осигурување / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
Осигурување, Царина и шпедиција,
Туризам, Хот-Ресторанска, Гастрономија,
Гастрономија исхрана диететика,
Безбедност и финансиска контрола,
Менаџмент во услужен сектор / Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
Осигурување, Царина и шпедиција,
Туризам, Хот-Ресторанска, Гастрономија,
Гастрономија исхрана диететика,
Безбедност и финансиска контрола,
Менаџмент во услужен сектор / Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
Менаџмент во услужен сектор / Факултет за
туризам и угостителство-Охрид

2.

Инвестиционен менаџмент (и)
3.

4.

Техники на мерење на
ефикасноста на пропагандата
(з)
Хартии од вредност со фиксен
принос (и)

5.

9.2

Осигурување, Царина и шпедиција,
Туризам, Хот-Ресторанска, Гастрономија,
Гастрономија исхрана диететика,
Безбедност и финансиска контрола,
Менаџмент во услужен сектор / Факултет за
туризам и угостителство-Охрид

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии
Ред.
број

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Капитал и ризик (и)

Безбедност и финансиска контрола,
Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам
/ Факултет за туризам и угостителствоОхрид и Факултет за безбедност-Скопје
Осигурување, Царина и шпедиција,
Туризам, Безбедност и финансиска контрола
/ Факултет за туризам и угостителствоОхрид
Осигурување / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид

1.
Портфолио менаџмент (и)
2.

3.

Студии на случај од
осигурување и управување со
ризик (з)
Даночно сметководство (з)

4.
5.
6.

Управување со ризици во
осигурителни компании (з)
Финансиско инвестиционен

Безбедност и финансиска контрола /
Факултет за туризам и угостителство-Охрид
и Факултет за безбедност-Скопје
Осигурување / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
Осигурување, Царина и шпедиција,

менаџмент (и)

7.
9.3

Сообраќај во туризмот
(напредно ниво) (з)

Туризам, Безбедност и финансиска контрола
/ Факултет за туризам и угостителствоОхрид
Туризам / Факултет за туризам и
угостителство-Охрид

Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.

10.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
Goce Menkinoskia Accounts Receivable
Pece Nikolovski
Management –
Vera Karadjova
Important Task
1.
Snežana Dičevska
under Conditions of
Igor Zdravkoski
Globalization
Vera Karadjova
Managing risks – a
managers challenge for
successful performance
2.

Vera Karadjova
Lidija Simončeska

Inflation risk –
Conditions,
Expectations and Risk
Management Strategies

Vera Karadjova

Disposable
income, Savings and
Consumption of the
Household Sector Indicators of the
Country’s Development
level
Strategic Planning of
the Hotel Product –
Necessity in uncertainly
and Risk Conditions

3.

4.

Vera Karadjova
Lidija Simončeska

Издавач / година
International Journal of Sciences:
Basic and Applied Research
(IJSBAR)(2016) Volume 27, No
1, pp 88-94
Faculty of Business Economics
and Entrepreneurship, First
international scientific conference
„EMPLOYMENT, EDUCATION
AND ENTREPRENURSHIP“,
Serbia, Belgrade, 12-14.12.2012
(UDC: 005.334, 005.96
JEL: G32)
St. John’s University, USA,
Global Business Research
Symposium, The 7th Annual
Conference, June 13-15, 2012,
Rome, Italy
2nd Advances in Hospitality and
Tourism and Marketing &
Management Conference,
ISBN:978-960-287-139-3, 31
May-3 June 2012, Corfu, Greece

20-th Biennial International
Congress, Tourism & Hospitality
Industry 2010, "New Trends in
5.
Tourism and Hospitality
Management", Opatija, 06-08
May, 2010
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач / година

German-Macedonian Training
Program and Network
"Sustainable Tourism" for SME
in Tourism Sector, Academics
and Developers

Master Course
"Sustainable Tourism
Management" at the
Eberswalde University
for Sustainable
Development
(University of Applied
Sciences) and the
Faculty of Tourism and
Hospitality Ohrid at the
University St. Kliment
Ohridski from Bitola
(2011-2013)
Embassy of the United
State of America;
Howard Community
College, USA; Davidson
County Community
College, USA;
Faculty of Tourism and
Hospitality – Ohrid
(April 2012)
Swiss Agency for
Development and
Cooperation SDC,
SWISSCONTACT,
Swiss Foundation for
Technical Cooperation, 5
years project, (2014 - )
Број на проект:
Решение бр. 02-222/3-9
од 15.05.2015,
Факултет за туризам и
угостителство – Охрид,
2015
Swiss Development and
Cooperation project,
implemented by the
UNDP (2015-2016)

1.

ASPAT International Seminar
- Cultural diversity in
hospitality industry
- American culture in tourism
2.

Increasing Market Employability
(IME)
3.

Социо-економски ефекти од
туризмот во Општина Охрид
за период 2004 – 2014

4.

Empowering Municipal Councils
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Издавач / година

Д-р Вера Караџова

Принципи на управување со
ризик

ЦНИР - ФТУ Охрид,
2012
ISBN 978-608-4676-133

Високошколски
учебници
COBISS.MK-ID
93217034
2.

11.

12.

3.
4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
Издавач / година
број
Vera Karadjova
Dealing with unemployment as a International scientific
Snežana Dičevska
significant macroeconomic
conference
Risto Gogoski
problem
MIGRATION AND
LABOUR MARKET,
1.
Hotel “Montana Palace”
Krushevo, Macedonia,
October 19-20, 2012
Lidija Simončeska
Financial implications of
St. John’s University,
Vera Karadjova
Tourism Product Identity as a
USA, Global Business
Strategy for Competitive
Research Symposium,
2.
Advantage
The 7th Annual
Conference, June 13-15,
2012, Rome, Italy
Вера Караџова
Политика на ефикасна
Универзитет “Св.
алокација на финансискиот
Климент Охридски” –
имот агрегиран кај
Битола, Научно
3.
финансиските институции
списание Хоризонти II,
2011
Lidija Simončeska
Planning and Rationalization the 20-th Biennial
Vera Karadjova
Selling of accommodation
International Congress,
services in Hotel Capacities
Tourism & Hospitality
Industry 2010, "New
4.
Trends in Tourism and
Hospitality
Management", Opatija,
06-08 May, 2010
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
да
11.1 Додипломски работи
менторство – да / член на комисија - да
11.2 Магистерски работи
менторство – не / член на комисија - да
11.3 Докторски работи
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред. Автор
Н Наслов
Издавач / година

број
Vera Karadjova
Katerina
Angelevska
Najdeska

Current and possible risk
management strategies for
investment funds - case of
Macedonia

Vera Karadjova

Comparative analysis of the
Economic Structure Factors and Disproportions

Vera Karadjova
Katerina
Angelevska
Najdeska

Impact of tourism on
regional economic
development

Vera Karadjova
Snežana Dičevska

Investment function of the
economic entities – Risks
and opportunities

Vera Karadjova
Risto Gogoski
Snežana Dičevska

Factors that condition the
Living Standards Conditions and Tendencies
in the Republic of
Macedonia

1.

2.

3.

4.

5.

The third International
Conference “Employment,
Education and
Entrepreneurship”,
(Finance, Insurance and
Investment, 15-17 October
2014, Belgrade Serbia,
UDC 336.07(497.7)
330.322.12:005.334, ISBN
978-86-6069-102-8
The second International
Conference “Employment,
Education and
Entrepreneurship”,
(Economic Development
& Finance), 16-18 October
2013, Belgrade Serbia,
UDC 338.1:330.44(082),
ISBN 978-86-6069-094-6
The second International
Conference “Employment,
Education and
Entrepreneurship”,
(Economic Development
& Finance), 16-18 October
2013, Belgrade Serbia,
UDC 338.48:332.1(082),
ISBN 978-86-6069-094-6
University “St. Kliment
Ohridski” – Bitola, Faculty
of Tourism and Hospitality
– Ohrid, XII International
Scientific Conference for
Service Sector –Ohrid, 3 –
5 October 2013,
International Scientific
Magazine “Horizons”
(Special edition), Year X,
Volume 13, May 2014,
Bitola, 658.152
EDASOL 2012, Economic
development and Standard
of living, II International
conference on economic
development and standard
of living, Improving
Living Standards and
Social inclusion in times

of crisis, October 12 – 13,
2012 – Banja Luka, Bosnia
and Herzegovina
Vera Karadjova
Risk of off-balance sheet
HORIZONS, International
activities - Measurement
Scientific Journal, Series
and Management
A, Social Sciences and
6.
Humanities, Year XI
Volume 17, ISSN 1857 9884, September 2015
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автор
Н Наслов
Издавач / година
број
Vera Karadjova
Interactions between
EBSCO Host Connection:
Snežana Dičevska
financial system
http://connection.ebscohos
development and tourism
t.com/c/articles/89252987/
development (conditions in
interactions-betweenRepublic of Macedonia)
financial-systemdevelopment-tourism1.
development-conditionsrepublic-macedonia
Pub. Date: December
2011
ACCESSION # 89252987
Vera Karadjova
Country risk – conditions
ELSEVIER: Procedia and trends in Macedonia,
Social and Behavioral
proposals for reduction in
Sciences
conditions of unstable
Volume 44, 2012, Pages
environment
470–481
2.
October 2011
doi:10.1016/j.sbspro.2012.
05.052
Vera Karadjova
Snežana Dičevska

3.

Investment Activity in Small
Open Economies

Scientific Research
Publishing Inc.:
Technology and
Investment, 2014, 5, 65-78
Published Online May
2014 in SciRes.
http://www.scirp.org/journ
al/ti
http://dx.doi.org/10.4236/ti
.2014.52008,
Copyright © 2014 by
authors and Scientific
Research Publishing Inc.
This work is licensed
under the Creative
Commons Attribution

International License (CC
BY).
http://creativecommons.or
g/licenses/by/4.0/, How to
cite this paper: Karadjova,
V. and Dičevska, S. (2014)
Investment Activity in
Small Open Economies.
Technology and
Investment, 5, 65-78.
http://dx.doi.org/10.4236/ti
.2014.52008
Vera Karadjova
Small Businesses - Between International Journal of
Snežana Dičevska
the Development
Sciences: Basic and
Pece Nikolovski
Intensification and Their
Applied Research
Goce Menkinoski
Problems
(IJSBAR)(2016) Volume
Igor Zdravkoski
25, No 3, pp 296-314,
4.
http://gssrr.org/index.php?j
ournal=JournalOfBasicAn
dApplied&page=article&o
p=view&path%5B%5D=5
086&path%5B%5D=2761
Goce Menkinoski
International Journal of
Public Private
Vera Karadjova
Sciences: Basic and
Partnerships
as
Common
Igor Zdravkoski
Applied Research
Tool in Globalised
Pece Nikolovski
(IJSBAR)(2016) Volume
Economy
Snežana Dičevska
27, No 1, pp 10-21,
5.
http://gssrr.org/index.php?j
ournal=JournalOfBasicAn
dApplied&page=article&o
p=view&path%5B%5D=5
140&path%5B%5D=2853
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автор
Наслов на трудот Н
Меѓународен
Годин
Ред.
собир/
а
број
конференција
Vera
Contemporary trends in the The fourth International
2015
Karadjova
financial sector Conference
Snežana
deregulation and the need
“Employment,
Dičevska
for regulation of the
Education and
financial
system
Entrepreneurship”,
1.
(Finance, Insurance and
Investment, 14-16
October 2015,
Belgrade, Serbia
Snežana
Repo transactions The third International
2014
Dičevska
theoretical aspects and
Conference
2.
Vera
prerequisites for their
“Employment,

Karadjova

revival in Republic of
Macedonia

Vera
Karadjova
Katerina
Angelevska
Najdeska

Impact of tourism on
regional economic
development

Risto Gogoski
Vera
Karadjova

Convergence of the
Financial services Industry
in Imperfectly competitive
Financial Market

Vera
Karadjova

Disposable income, Savings
and Consumption of the
Household Sector Indicators of the Country’s
Development level

3.

4.

5.

Education and
Entrepreneurship”,
(Finance, Insurance and
Investment, 15-17
October 2014, Belgrade
Serbia, UDC
336.763:33(497.7),
ISBN 978-86-6069102-8
The second
International
Conference
“Employment,
Education and
Entrepreneurship”,
(Economic
Development &
Finance), 16-18
October 2013, Belgrade
Serbia, UDC
338.48:332.1(082),
ISBN 978-86-6069094-6
University “St. Kliment
Ohridski” – Bitola,
Faculty of Tourism and
Hospitality – Ohrid, XII
International Scientific
Conference for Service
Sector –Ohrid, 3 – 5
October 2013,
International Scientific
Magazine “Horizons”
(Special edition), Year
X, Volume 13, May
2014, Bitola,
336.76:339.137.2):336.
717
2nd Advances in
Hospitality and
Tourism and Marketing
& Management
Conference, ISBN:978960-287-139-3, 31
May-3 June 2012,
Corfu, Greece

2013

2013

2012

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски
трудови
Име и презиме
Јове Кекеновски
Дата на раѓање
06.09.1962
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Доктор на политички науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Доктор на
2004
Универзитет ,,Св.
стекнал со научен степен
политички
Кирил и Мeтодиј”–
науки
Скопје, Институт за
социолошко и
политичко правни
истражувања, Скопје
Магистер по 2001
Универзитет ,,Св.
почитички
Кирил и Мeтодиј”–
науки
Скопје, Институт за
социолошко и
политичко правни
истражувања, Скопје
Дипломиран
1990
Универзитет ,,Св.
правник –
Кирил и Мeтодиј”–
правосудна
Скопје, Правен
насока (VII/1
Факултет, Скопје
степен)
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Политички
Општествени
50700 -50710
науки – 5.07
науки - 5
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Политички
Општествени
50700 -50710
науки – 5.07
науки - 5
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
Редовен професор –
кое е избран и во која
угостителство-Охрид
политички науки 50700 област
50710
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Пензиско
и
социјално Осигурување, ФТУ - Охрид
осигурување
2.
Применето царинско работење
Царина и шпедиција, ФТУ - Охрид
3.
Односи со јавност
БФК – заеднички студии ФТУ-Охрид
и Факултет за безбедност - Скопје

9.2.

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Уставно право
Осигурување, Царина и Шпедиција /
ФТУ-Охрид
2.
Меѓународни царински
Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид
конвенции и институции
3.
Светска царинска организација Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Селектирани резултати
10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Јове Кекеновски
Management of the
Metropolitan Research
Housing Stock in South- Institute од
Eastern Europe - with
Будимпешта за
case studies for:
потребите на
Bulgaria, Croatia,
заедничката
Macedonia and Serbia,
програма на Советот
page 52-59,
на Европа - Советот
на Европската банка
за развој,2003
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Јове Кекеновски
Политичка
Матица Македонска,
хиперметропија
мај, 2012
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Јове Кекеновски
LOCAL
Institute of knowledge
GOVERNMENT AND
management, Skopje
CITIZEN
(Macedonia) ISSSN
PARTICIPATION AT
1857-92, Vol. 11/1
THE LOCAL LEVEL
2015
2.
Јове Кекеновски
REFUGEE CRISIS AS Macedonian
A CHALLENGE TO Politicological
THE
EU
AND Society, 2015, Skopje.
MACEDONIA
R. Macedonia
3.
Јове Кекеновски
REPUBLIC OF
ECPD – European
MACEDONIA
centar for peace and
AGAINST THE
development.
REFUGEE CRISIS AND University for peace,

4.

Јове Кекеновски.
Владимир Пивоваров

5.

Јове Кекеновски

6.

Јове Кекеновски

7.

THE LACK OF
COORDINATION,
LACK OF PRINCIPLES
AND THE
UNPREPAREDNESS
OF THE EUROPEAN
UNION
ПРОЦЕСНА ФОРМА
САВРЕМЕНИХ
ТАКТИКА И
ТЕХНИКА
ОБАВЉАЊА
ПРЕТРЕСА И
МЕЋУНАРОДНА
САРАДЊА
ELEMENTS AND
DIRECTIONS OF
PROGRAM QUALITY
MANAGEMENT
HIGHER
EDUCATIONAL
INSTITUTION
REPUBLIC OF
MACEDONIA
AGAINST THE
REFUGEE CRISIS AND
THE LACK OF
COORDINATION,
LACK OF PRINCIPLES
AND THE
UNPREPAREDNESS
OF THE EUROPEAN
UNION

established by the
United Nation, 2015

БЕГАЛСКАТА КРИЗА
КАКО ПРЕДИЗВИК
ЗА ЕУ И РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

Прва научна
конференција на
тема: „Посткомунизмот
наспроти постдемократијата:
искуствата во
регионот и во
Македонија“ во
организација на
Македонското
политиколошко
друштво, 19-20
ноември, 2015,
Скопје.

Здружение за
меѓународно
кривично право на
Република Србија,
2015.

Institute of knowledge
management, Skopje
(Macedonia) ISSN
1857-92, Vol.9/2015

XI ECPD
INTERNATIONAL
CONFERENCE
,,FUTURE OF THE
WORLD BETWEEN
GLOBALIZATION
AND
REGIONALIZATIO
N”, Belgrade, 24-25
October, 2015

11.

8.

LOCAL
GOVERNMENT AND
CITIZEN
PARTICIPATION AT
THE LOCAL LEVEL

9.

Р. МАКЕДОНИЈА
КОЛАТЕРАЛНА
ШТЕТА НА
НЕДОСЛЕДНАТА
ПОЛИТИКА И
НЕСПРЕМНОСТА НА
ЕУ ЗА РЕШАВАЊЕ
НА БЕГАЛСКОМИГРАНТСКАТА
КРИЗА ИЛИ ЖРТВА
НА НЕМАЊЕТО НА
СТРАТЕГИЈА ЗА
СПРАВУВАЊЕ СО
ВАКВИТЕ
ПРЕДИЗВИЦИ

VII International
Scientific Conference
,,KNOWLEDGE FOR
CAPABILITIES
AND SKILLS”, autorProf. Jove
Kekenovski, 4-6
December 2015,
Bansko, Bulgaria.
научна конференција
„Геополитичката и
геостратегиската
положба на Р.
Македонија во
услови на бегалската
криза”, во
организација на
МАНУ и Институтот
за геостратешки
истражувања и
надворешна
политика при МНР
на РМ, 21.03.2016,
Скопје. Р.
Македонија

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Да
11.2. Магистерски работи
Да
11.3. Докторски дисертации
Да
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Јове Кекеновски
NEW HIGHER
Institute of knowledge
EDUCATION POLICY management, Skopje
AND STRATEGY
(Macedonia) ISSN
FOR ACQUIRING
1857-92, Vol.7/2014
NEW AND QUALITY
KNOWLEDGE
2.
Јове Кекеновски
WESTERN BALKANS ECPD – European
AND THE RULE OF
centar for peace and
LAW
development.
University for peace,
established by the
United Nation, 2014

3.

Јове Кекеновски

THE NEED FOR
STRENGTHENING
AND DEFINING THE
COMPETENCIES OF
THE PRESIDENT OF
REPUBLIC OF
MACEDONIA

paper published in a
international scientific
magazine “Horizons”
– 2014 at the
University “St.
Klement of Ohrid” –
Bitola.

4.

Јове Кекеновски

Association
for
international criminal,
Republic
Serbia,
2014.

5

Јове Кекеновски

6

Јове Кекеновски

ABUSING
POLITICAL POWER
AND THE MEDIA
INFLUENCE IN THE
REPUBLIC
OF
MACEDONIA,
THE INFLUENCE OF
THE STATE AND
THE PRIVATE
CAPITAL ONTO THE
AUTHOMOMY AND
THE MANAGEMENT
OF THE
INTEGRATED
UNIVERSITIES
OHRID
FRAMEWORK
AGREEMENT AND
INTRODUCING
ELEMENTS OF
CONSOCIAL
DEMOCRACY
MODEL IN
REPUBLIC OF
MACEDONIA

Institute of knowledge
management, Skopje
(Macedonia) ISSN
1857-92, Vol.6/2014

A paper published in
the collection of
papers at the Faculty
of Law in Kichevo at
the University of St.
Klement of Ohrid in
Bitola, 2012.

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународе Година
број
н
собир/конфе
ренција
1.
Јове Кекеновски
LOCAL
VII International
GOVERNMENT
Scientific Conference
AND CITIZEN
,,KNOWLEDGE FOR

PARTICIPATION
AT THE LOCAL
LEVEL-

CAPABILITIES AND
SKILLS”, 4-6 December
2015, Bansko, Bulgaria

First scientific
conference on "PostCommunism versus postdemocracy: experiences
in the region and
Macedonia", organized
by the Macedonian
Politicological Society,
19-20 November, 2015
Skopje
XI
ECPD
INTERNATIONAL
CONFERENCE
,,FUTURE OF THE
WORLD
BETWEEN
GLOBALIZATION
AND
REGIONALIZATION”,
Belgrade, 24-25 October,
2015

2.

Јове Кекеновски

REFUGEE CRISIS
AS A CHALLENGE
TO THE EU AND
MACEDONIA

3.

Јове Кекеновски

4.

Јове Кекеновски и
Владимир Пивоваров

REPUBLIC
OF
MACEDONIA
AGAINST
THE
REFUGEE CRISIS
AND THE LACK
OF
COORDINATION,
LACK
OF
PRINCIPLES AND
THE
UNPREPAREDNES
S
OF
THE
EUROPEAN
UNION
ПРОЦЕСНА
ФОРМА
САВРЕМЕНИХ
ТАКТИКА И
ТЕХНИКА
ОБАВЉАЊА
ПРЕТРЕСА И
МЕЋУНАРОДНА
САРАДЊА

XIV Тематска
меъународна научна
конференција
,,МЕЋУНАРОДНА
СУДСКА,
ТУЖИЛАЧКА И
ПОЛИЦИЈСКА
САРАДЊА У БОРБИ
ПРОТИВ
КРИМИНАЛА”, ТАРА,
24-26 јуни 2015,

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски
трудови
Име и презиме
Сашо Коруновски
Дата на раѓање
22.09.1963
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Доктор на науки по историја на уметноста
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Индустрија
образованието односно се
Доктор на
2000
УКИМ Филозофски
стекнал со научен степен
науки
факултет
Магистер на
1996
УКИМ Филозофски
науки
факултет
Додипломски
1989
УКИМ
студии VII/1
Архитектонски
факултет
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
6.
6.06. Историја 60620 Историја на
Хуманистички на уметноста
уметноста - друго
науки
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
6.
6.06. Историја 60620 Историја на
Хуманистички на уметноста
уметноста - друго
науки
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
Редовен професор, 60620
кое е избран и во која
угостителство - Охрид
Историја на уметноста област
друго
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Културно наследство
Туризам, Хотелско-ресторански
менаџмент, Гастрономија,
Гастрономија, исхрана и диететика,
Менаџмент на услужен сектор, Царина
и шпедиција, Осигурување,
Безбедност и финансиска контрола /
ФТУ
2.
Заштита на културно
Туризам, Хотелско-ресторански
наследство
менаџмент, Гастрономија,
Гастрономија, исхрана и диететика,
Менаџмент на услужен сектор,
Осигурување, Царина и шпедиција/
ФТУ
Безбедност и финансиска контрола/

10.

ФТУ и ФБ
3.
Храна и култура
Туризам, Хотелско-ресторански
менаџмент, Гастрономија,
Гастрономија, исхрана и диететика,
Менаџмент на услужен сектор, Царина
и шпедиција, Осигурување / ФТУ
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Меѓукултурни односи и
Туризам/ ФТУ
туризам
2.
Просторно планирање
Туризам/ ФТУ
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Методологија на туристичката Туризам / ФТУ Охрид
валоризација на просторот
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Korunovski S., Koceski Managing archeological World Cultural
J.
site as tourist attraction: Tourism Conference,
the example of Stobi
conference
proceedings, Istanbul,
2011
2.
Korunovski S.,
Tourism in Macedonia
Elsevier Vol. 44, 19Marinoski N.
in Changing
31, 2012
Environment
3.
Korunovski S.,
Cultural Tourism in
Elsevier Vol. 44, 104Marinoski N.
Ohrid as a Selective
113, 2012
form of Tourism
Development
4.
Marinoski N.,
Problems and
Ministry of Education
Korunovski S.,
perspectives for rural
and Science of the
Nestoroska I.
tourism development in Russian Federation,
the Republic of
Sankt Petersburg
Macedonia
Hospitality University
of Services and
Economics, 2012
5.
Korunovski S.,
Plan for Local Inclusive Ministry of Education
Marinoski N.
Development in
and Science of the
Tourism: Case Study of Russian Federation,
Municipality of
Sankt Petersburg
Krushevo, Republic of
Hospitality University
Macedonia
of Services and
Economics, 2013
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)

Ред.
број
1.

Автори

Наслов

Издавач / Година

Korunovski S.,
Marinoski N., Efremova
A., Risteski M.

World Bank, Ministry
of Economy of the
Republic of
Macedonia /
Consulting form:
Global Project
Consulting (GPC),
2011

2.

Korunovski S.,
Marinoski N., Efremova
A

3.

Korunovski S.,
Marinoski N., Efremova
A., Risteski M.

BERIS Project –
Technical assistance
foe Revision and
Implementation of the
National Strategy for
tourism development
in the Republic of
Macedonia 2009-2013:
revision of the previous
strategy with
determining new
priorities and selection
of five pilot projects
for development of
selective types of
tourism (rural,
cultural, mountain,
lake, wine
Plan for local inclusive
development in the
Municipalities Konce,
Chair, Jegunovce and
Krushevo: Detecting
tourism development
potentials with
emphasis on the
existence of local
partnerships able to
develop specific types
of cultural and rural
tourism
IPA Program for
cross-border
cooperation – Center
for Education and
Networking in tourism
of Stakeholders in
Tourism and Wine
Production – CENET:
Researching the
potentials for
development of wine,
rural and cultural
tourism and preparing
publications for the
needs of the Center,
involving a 5-year
Action Plan for the

UNDP, Association of
Finance Officers –
Veles, 2012

IPA-INTEREG,
Municpality of Demir
Kapija and Florina,
2012 - 2013

development of
CENET
4.
Korunovski S.,
Ministry of Local
Study on the tourism
Marinoski N., Saveski
potentials of the South- Development of the
S., Risteski M.
west Planning Region: Republic of
Macedonia, Program
complete study on the
for Local
potentials with longDevelopment, Center
term projection of
for development of the
tourism development
South-west Planning
in the SWPR and
identifying
Region 2013
opportunities for
development of
tourism in rural areas
5.
Korunovski S.,
Agency for Promotion
Sub-strategy for
Marinoski N., Efremova development of Sports and Support of
A., Risteski M.
Tourism in the
Tourism in the
Republic of Macedonia Republic of
Macedonia, 2014
2015-2018
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Korunovski S.,
Medieval Macedonia:
Media print
Dimitrova E.,
Art history, architecture Macedonia, University
Grandakovska S.
and literature – in
EURO-BALKAN,
Macedonia – millennial 2013
cultural-historical facts
2.
Korunovski S.,
Painting and
Skopje: Kalamus,
Dimitrova E.
Architecture in
2011
Medieval Macedonia:
Artists and Works of Art
3.
Korunovski S. Kocevski Food and Culture
FTU-Ohrid, 2012
J.
4.
Korunovski S.
Cultural Heritage
FTU-Ohrid, 2011
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Korunovski S.
Contributions to the
Belgrade: Zograf,
Аrchitecture of the
2011
МonasteryChurch
St. Archangel Michael
in Prilep
2.
Marinoski N.
Problems and
International
Korunovski S.,
perspectives for rural
conference: Tourism
Nestoroska I.
tourism development in in rural areas –
the Republic of
situation, issues,
Macedonia
perspectives –
University of St.
Petersburg of

11.

12.

3.

Korunovski S.,
Marinoski N.

4.

Korunovski S.,
Marinoski N. Risteski
M.

5.

Marinoski N.
Korunovski S.

Cultural Tourism in
Ohrid as a Selective
form of Tourism
Development
Plan for Local Inclusive
Development in
Tourism: Case Study of
Municipality of Konce,
Republic of Macedonia
Traffic corridors in the
Republic of Macedonia
as a basis for
development of tourism,

Hospitality services
and Economics, St.
Petersburg,2012
Elsevier Vol. 44, 104113, 2012

Horizons International
Scientific Magazine –
Bitola, 2014

International scientific
conference, LogisticsOpportunities and
challenges, University
for national and world
economy, Department
“Economy of
Logistics”, Sofia, 2015

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
12
11.2. Магистерски работи
3
11.3. Докторски дисертации
2
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
Korunovski S., Koceski J.
Managing
Istanbul: 12th
Archeological Site as
Joint Conference
Tourist Attraction: the of the World
example of Stobi
Cultural Tourism
Association, 2011
2.
Korunovski S., Marinoski N.
Cluster Approach in
Conference paper
Modern Planning of
– Tourism in
Tourism in Republic
South-East
of Macedonia
Europe, Opatija:
FTHM –
University of
Rijeka, 2011
3.
Korunovski S., Marinoski N.
Tourism in Macedonia Elsevier Vol. 44,
in Changing
19-31, 2012
Environment,
4.
Marinoski N. Korunovski S.,
Events in the Republic International
Risteski M.
of Macedonia as a
scientific
cultural content for
conference –

cooperation between
the Balkan nations

5.

12.2.

12.3.

Marinoski N. Korunovski S.

Cultural road via
Pontica, Cultural
Tourism without
boundaries, Dyuni
Royal Resort,
Bulgaria, Istanbul,
Turkey,2012
Plan for local
International
inclusive development conference:
in tourism: Case study Tourism in rural
of municipality of
areas – situation,
Krushevo, Republic of issues,
Macedonia perspectives –
University of St.
Petersburg of
Hospitality
services and
Economics, St.
Petersburg, 2013

6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Korunovski S.
Contributions to the
Belgrade: Zograf
Аrchitecture of the
2011 Issue 35, pp.
Мonastery Church St. 111-118,
Archangel Michael in PUBLISHED IN
Prilep
WEB OF
SCIENCE
(IMPACT
FACTOR),
UDC
726.5.033(497.7
Prilep) DOI
10.2298/ZOG113
5111K, 2011
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија
1.
Korunovski S.,
Cluster approach in
University of Rieka, Faculty
Marinoski N.
contemporary
of tourism and hotel
planning of tourism in management, Opatia, 2011
the Republic of
Macedonia
2.
Korunovski S.,
Managing
World Cultural Tourism

Koceski J.

3.

Korunovski S.,
Marinoski N.

archeological site as
tourist attraction: the
example of Stobi
Cultural Tourism in
Ohrid as a Selective
form of Tourism
Development

Conference, conference
proceedings, Istanbul, 2011
International conference:
Service sector in terms of
changing environment, Ohrid
2012

Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
бр.4
прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Деса Косаркоска
2.
Дата на раѓање
29.09.1960
3.
Степен на образование
4.
Наслов на научен степен
Доктор по економски науки, VIII степен
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Високо,
1982
Економски Факултет,
стекнал со научен степен
Скопје,
Универзитет Св.
Кирил и методиј
Магистер на
1991
Економски Факултет,
економски
Белградски
науки,
Универзитет
Белград,
Доктор на
1995
Економски Факултет,
економски
Универзитет Св.
науки, Скопје,
Кирил и методиј
6.
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5 Општествени Економски
50328 Сметководство
науки
науки
7.
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5 Општествени Економски
50328 Сметководство
науки
науки
8.
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Универзитет Св.
Редовен професор
кое е избран и во која
Климент Охридски –
50328 Сметководство
област
Битола, Факултет за
50329 Друго
туризам и угостителствоОхрид
9.
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Сметководство
Туризам, Осигурување, Хотелскоресторанска/Факултет за туризам и
угостителство
2.
Основи на сметководство
Безбедност и Финансиска Контрола/
Факултет за туризам и
угостителство/Факултет за безбедност

9.2.

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Контролинг
Туризам/ Факултет за туризам и
угостителство
2.
Управување со ризик во
Осигурување/ Факултет за туризам и
компании за осигурување
угостителство
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Kontroling korporacija
Poslovna Ekonomija u turizmu I
ugostiteljstvu / Fakultet za mengjment u
turizmu I ugostiteljstvu, Opatija,
Hrvatska
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Kosarkoska Desa
International Journal
of Science and
The Contents Methods
Research (IJSR), ISSN
of Teaching and the
( On line) : 2319 -7064
Place of Accounting in
Index Copernicus
the Tourism Study
Value 2013: 6.14|
Curriculum: (Case
Impact Factor ( 2015):
Study)
6.391, Volume 5 Issue
5, May 2016,/ India
2.
Kosarkoska Desa
The Main Process In the Procedia – Social and
Financial Reporting at
Behavioral Sciences
the Beginning of 21st
44:241-249. December
Century.
2012.
3.

Косаркоска Деса

Развојни трендови на
сметководственото
известување во
хотелската индустрија
во Р. Македонија

Универзитет Св.
Климент ОхридскиБитола,/2011

4.

Kosarkoska Desa

Osiguranje u Republici
Makedoniji – izazovi i
iskustva na putu ka
Europskoj Uniji

Serbian Insurance law
in transition to
Euroipean Insurance
Law, Conference,
Proceedings,
Arangjelovac, 2013

5.

Kosarkoska Desa

New challenges for
Faculty of tourism
Accounting Information and hospitality

System in hotel industry

management, Opatija,
Croatia,/2010

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓyнародни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
JEP TEMPUS III
Curriculum
2003/2006
DevelopmentPostgraduate Studies

2.

Зозе Мургоски

3.

Министерство
наука
образование,
Македонија

4.

TEMPUS – Pare Joint Enhancing Regional coEuropean
Project operation in South(JEP)
eastern Europe:
curriculum updating and
adoption for territorylevel hospitality and
tourism courses
Ministry of Labor of Tourist promotion on
Ohrid
USA,
Prisma- Partner for
Economic
Development
in
Macedonia

5.

ГОЛЕМ Ангиско
1997-2002
Македонски Речник,
член на Консултански
тим за економски
термини
за Изградба
на 2003
ни ревизорската
Р. професија
во
Р.
Македонија
во
контекст на нејзино
вклучување
во
процесот
на
глобализација
(Компаративен приод
со
развиените
економии
и
економиите
во
транзит)

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број

2005

2000/2001

Издавач / Година

11.

12.

1.

Dr. Desa Kosarkoska
Dr. Slavko Karavidic
Dr. Dragan Ivkovic

Osnovi finansijskog
menagjmenta

2.

Др. Деса Косаркоска

3.

Др. Деса Косаркоска

4.

Др. Деса Косаркоска

Менаџмент КонтролаКонтролинг со анализа
на ризик и финансиски
перформанси во
осигурителни
компании
Менаџмент КонтролаКонтролинг со анализа
на работење во
хотели
Сметководство
Четврто изменето и
дополнето издание

Visoka shkola za
ekonomiju I
preduzetnish tvo,
Beograd,2011
Факултет за туризам
и угостителство Охрид, 2008

Факултет за туризам
и угостителствоОхрид, 2008
Факултет за туризам
и угостителствоОхрид, 2012

5.
10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Повеќе од 200 ( двеста)
11.2. Магисторски работи
12 ( дванаесет), увид, во архива на
Факултет за туризам и угостителство оХРИД
11.3. Докторски дисертации
5 ( пет ) , увид, во архива на Факултет за
туризам и угостителство - Охрид
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
Kosarkoska Desa
Osnovi finansijskog
Visoka shkola za
menagjmenta
ekonomiju I
preduzetnish tvo,
Beograd,2011
2.
Косаркоска Desa
The Contents Methods of
International
Teaching and the Place of Journal of Science
Accounting in the Tourism and Research
Study Curriculum: (Case
(IJSR), ISSN ( On
Study)
line) : 2319 -7064

3.

Desa Kosarkoska

” New challenges for
accounting information
system in hotel industry”

4.

Desa Kosarkoska,
Irina Mircheska

5.

Desa Kosarkoska

Uniform System Of
Accounts in the Loading
Industry( USALI), in
creating a Responsibility
Accounting in hotels in R.
of Macedonia
The Main Process In the
Financial Reporting at the
Beginning of 21st
Century.

Index Copernicus
Value 2013: 6.14|
Impact Factor (
2015): 6.391,
Volume 5 Issue 5,
May 2016,/ India
Faculty of tourism
and hospitality
management,
Opatija,
International
Congress,Proceedi
ng, Croatia,/2010
XII International
Conference : „
Servise Sector in
Terms of
Changing
Environment”,
Procedia – Social
and Behavioral
Sciences 44:241249. December
2012.

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Kosarkoska Desa
The Contents International
Methods of
Journal of Science
Teaching and and Research
the Place of
(IJSR), ISSN ( On
Accounting
line) : 2319 -7064
in the
Index Copernicus
Tourism
Value 2013: 6.14|
Study
Impact Factor (
Curriculum: 2015): 6.391,
(Case Study) Volume 5 Issue 5,
May 2016,/ India
2.
12.3. Доказ за наjмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија
1.
Desa Kosarkoska,
Uniform System Of
XII International Conference
Irina Mircheska
Accounts in the
: „ Servise Sector in Terms of

Loаding Industry(
USALI), in creating a
Responsibility
Accounting in the
hotels in R. of
Macedonia

Changing Environment”,
Fakultet za turizam I
ugostitelstvo, Ohrid/
2011Fakultet za turizam I
ugostitelstvo, Ohrid/ 2011

2.

Desa Kosarkoska,

Osiguranje u
Republici Makedoniji
– izazovi i iskustva na
putu ka Europskoj
Uniji

Serbian Insurance law in
transition to European
Insurance Law, Conference,
Proceedings, Arangjelovac,
2013

3.

Kosarkoska Desa

The main processes in
the international
financial reporting at
the begining of 21st
century

XII International Conference
: „ Servise Sector in Terms of
Changing Environment”,
Fakultet za turizam I
ugostitelstvo, Ohrid/
2011Fakultet za turizam I
ugostitelstvo, Ohrid/
2011Fakultet za turizam I
ugostitelstvo, Ohrid/2012

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски
трудови
Име и презиме
Науме Мариноски
Дата на раѓање
29.08.1954
Степен на образование
VIII
Наслов на научен степен
Доктор на науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Индустрија
образованието односно се
BA
1977
ПМФ – Белград, СР
стекнал со научен степен
Југославија, Оддел за
туризмологија
Магистер за
1981
ПМФ – Белград, СР
туризмолошки
Југославија, Оддел за
науки
туризмологија
Доктор за
1987
ПМФ – Белград, СР
туризмолошки
Југославија, Оддел за
науки
туризмологија
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5–
5.14 – Туризам Туризам и
Општествени
и
угостителство
науки
угостителство
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5–
5.14 – Туризам 51403-Туристички
Општествени
и
агенции
науки
угостителство 51404-Туристичка
географија
51419-Туризам и
друго
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
Редовен професор, 51403,
кое е избран и во која
угостителство - Охрид
51419, 51404
област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Менаџмент на природни
Менаџмент во услужен сектор
ресурси
2.
Туристичка географија
Туризам, Гастрономија, Гастрономија,
исхрана и диететика, Осигурување,
Царина и шпедиција, Хотелскоресторанска/Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
3.
Основи на туризмот
Туризам, Гастрономија, Гастрономија,
исхрана и диететика, Осигурување,

10.

Царина и шпедиција, Хотелскоресторанска/Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Селективни видови туризам
Туризам/Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
2.
Просторно планирање
Туризам/Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Методологија на туристичката Туризам / ФТУ Охрид
валоризација на просторот
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Marinoski N., Risteski
Events in the Republic
International scientific
M.
of Macedonia as a
conference – Cultural
cultural content for
road via Pontica,
cooperation between the Cultural Tourism
Balkan nations
without boundaries,
Dyuni Royal Resort,
Bulgaria, Istanbul,
Turkey, 2012
2.
Marinoski N.,
Problems and
Ministry of Education
Korunovski S.,
perspectives for rural
and Science of the
Nestoroska I.
tourism development in Russian Federation,
the Republic of
Sankt Petersburg
Macedonia
Hospitality University
of Services and
Economics, 2012
3.
Marinoski N.,
Organizing and
The Fifth International
Sekuloska M.
signalization of tourism Biennial Congress,
space in the function of
HOTELPLAN,
selective development
Beograd, 2013
4.
Korunovski S.,
Plan for Local Inclusive Ministry of Education
Marinoski N.
Development in
and Science of the
Tourism: Case Study of Russian Federation,
Municipality of
Sankt Petersburg
Krushevo, Republic of
Hospitality University
Macedonia
of Services and
Economics, 2013
5.
Marinoski N., Risteski
Traffic corridors in the
International scientific
M.
Republic of Macedonia
conference, Logisticsas a basis for
Opportunities and

challenges, University
for national and world
economy, Department
“Economy of
Logistics”, Sofia 2015
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Marinoski N.
Агенција за
Потстратегија за
Korunovski S., Risteski традиции и настани
промоција и
N.
поддршка на
на Република
туризмот во
Македонија
Република
Македонија, Глобал
проект консалтинг
(ГПК), 2014
2.
Marinoski N.,
Агенција за
Потстратегија за
Korunovski S.,
развој на спортскиот промоција и
Efremova A., Risteski
поддршка на
туризам во
M.
туризмот во
Република
Република
Македонија 20152018:истражување на Македонија, 2014
потенцијалите за
развој на спортскиот
туризам и подготовка
на Стратегија и
Акционен план
3.
Marinoski N.
ГИЗ, Германија,
Консултантски
услуги на апликанти Глобал проект
консалтинг (ГПК),
во центрите за
2014
рамномерен
регионален развој на
Република
Македонија
(проценки на
вредноста на
проектните
активности,
составување на
апликации,
ангажирање на
стручни и инаучни
истражувачи и
слично)
4.
Marinoski N.
Проект на УСАИД за УСАИД, ДЕТРА
Центар, 2015
подобрување на
работењето на
организациите
5.
Marinoski N.,
Иновативни солуции Министерство за
Nestoroska I., Efremova за подобрен пристап
локална самоуправа
development of tourism

A., Risteski M. Risteski
N.

на услуги на локално на Република
Македонија,
ниво: креирање на
мрежа за инклузивен Вардарски плански
регион на Република
развој на Вардарски
Македонија
плански регион на
Консултантска
Република
фирма: Глобал
Македонија,
Проект Консалтинг
мапирање на
потенцијалите за
(ГПК), 2016
развој на различни
видови рурален
туризам и креирање
на Регистар на
потенцијалите за
рурален развој
(RPRTs)
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Проф. Д-р Науме
Основи на туристичка ФТУ-2011
Мариноски
теорија и практика
2.
Проф. Д-р Науме
Туристички агенции
ФТУ-2011
Мариноски
3.
Проф. Д-р Науме
Туристичка географија ФТУ-2012
Мариноски
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Marinoski N., Kocevski Туризмот во
Elsevier publishing,
J.
Македонија во
Охрид,
променливо
конференција, 2011
окружување
2.
Marinoski N., Risteski
Транспортна
Меѓународна
M.
комуникација во
конференција,
функција на
Бугарија, 2012
туристичкиот развој
на Југозападниот
плански регион на
Република Македонија
3.
Marinoski N.,
Етнографските
Меѓународна научна
Korunovski S.
вредности што ги
конференција –
поврзуваат народите
Културен коридор
на Балканот
Софија-Охрид¬Културен туризам
без граници, Софија,
2011
4.
Marinoski N.,
Алтернативни форми Меѓународна
Angelevska – Najdeska како развојна основа
конференција ,

на туризмот Крф,
Грција 2012
5.
План за локален
Меѓународна
инклузивен развој во
конференција, Охрид
туризмот: Студија на 2014
случај – Општина
Конче, Република
Македонија
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
121
11.2. Магистерски работи
25
11.3. Докторски дисертации
8
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија
1.
Korunovski S.,
Cluster approach in
University of Rieka, Faculty
Marinoski N.
contemporary
of tourism and hotel
planning of tourism in management, Opatia, 2011
the Republic of
Macedonia
2.
Marinoski N.,
Events in the Republic International scientific
Risteski M.
of Macedonia as a
conference – Cultural road
cultural content for
via Pontica, Cultural Tourism
cooperation between
without boundaries, Dyuni
the Balkan nations
Royal Resort, Bulgaria,
Istanbul, Turkey, 2012
3.
Marinoski N.,
Organizing and
The Fifth International
Sekuloska M.
signalization of
Biennial Congress,
K.
Korunovski S.,
Marinoski N., Risteski
M.

11.

12.

4.

Marinoski N.,
Risteski M.

tourism space in the
function of selective
development
Traffic corridors in the
Republic of
Macedonia as a basis
for development of
tourism

HOTELPLAN, Beograd,
2013
International scientific
conference, LogisticsOpportunities and challenges,
University for national and
world economy, Department
“Economy of Logistics”,
Sofia 2015

Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
бр.4
прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Симона Мартиноска
2.
Дата на раѓање
03.09.1964
3.
Степен на образование
доктор на науки; осми степен
4.
Наслов на научен степен
Редовен професор; доктор на науки од областа на
туризмот и угостителството
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Дипломиран
1986 г.
Факултет за туризам
стекнал со научен степен
економист по
и угостителство –
туризам и
Охрид
угостителство
Магистер на
1995 г.
Факултет за туризам
науки
и угостителство –
Охрид
Доктор на
1998 г.
Факултет за туризам
науки
и угостителство Охрид
6.
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5.
5.14 Туризам
51401 Хотелиерство
Општествени
и
науки
угостителство
7.
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5.
5.14 Туризам
51406 Туристичка
Општествени
и
промоција; 51401
науки
угостителство Хотелиерство; 51417

Ресторански
менаџмент
Звање во кое е избран и
област
Редовен професор;
51405 Туристичка политика
51417 Ресторански
менаџмент
51419 Друго

8.

Доколку е во работен однос Институција
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
кое е избран и во која
угостителство - Охрид
област

9.

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Ресторански менаџмент
Гастрономија; Хотелско – ресторанска
насока;
Гастрономија, исхрана, диететика;
Туризам / ФТУ – Охрид
2.
Менаџмент на производство
Гастрономија; Хотелско – ресторанска
на храна во угостителството
насока / ФТУ – Охрид
3
Стандардизација во туризам и Туризам; Хотелско – ресторанска
угостителство
насока / ФТУ – Охрид
4.
Политика на развој во
Туризам / ФТУ – Охрид
туризмот и угостителството
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Организациско однесување
Туризам / ФТУ – Охрид
2.
Современи тенденции во
Туризам
туризмот
3
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Методологија на истражување Туризам
на квалитетот во туризмот и
угостителството
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Проф. д-р Симона
Standardization and
Материалы V
Мартиноска
innovation in tourism
Международной
industry
научной
конференции
Инновационное

10.

11.

2.

Проф. д-р Симона
Мартиноска

Ethical menu quality in
hospitality industry

3.

Проф. д-р Симона
Мартиноска

Culture in tourist
product as a major asset
for market
competetiveness

развитие и
экономический рост.
Москва, РУДН, 3
ноября 2011 г. – М.:
РУДН, 2011. – 846 с.
3 rd International
Conference on
Governance, Fraud,
Ethics and Social
Responsibility ,
Kapadodkya , Turkey
2011
International Scientific
Conference, Duni –
Bulgaria – Istanbul –
Turkey, 2012

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Координатор: Проф. д- Интегрирање и
TEMPUS – CARDS
р Виолета Пановска
структуирање на
PROJECT No UM –
Бошковска
меѓународната
JEP – 18023 – 2003 соработка на
2007 / ARYM
универзитетите во Р
Македонија
2.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии

12.

11.1. Дипломски работи
Да
11.2. Магистерски работи
Не (Член на комисии)
11.3. Докторски дисертации
Не
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија
1.
Проф. д-р Симона Standardization and
Материалы V
Мартиноска
innovation in tourism Международной научной
industry
конференции
Инновационное развитие и
экономический рост.
Москва, РУДН, 3 ноября
2011 г. – М.: РУДН, 2011. –
846 с.
2
Проф. д-р Симона Ethical menu quality
3rd International Conference
Мартиноска
in hospitality industry on Governance, Fraud, Ethics
and Social Responsibility ,
Kapadodkya , Turkey 2011
3
Проф. д-р Јованка Supplier-selection
20th Biennial International
Биљаноска
criteria as a critical
Congress Tourism and
Проф д-р Симона point in the menu
hospitality industry, Opatija,
Мартиноска
quality
Croatia 2010

Прилог бр. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
4
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Братислав Милошевиќ
2.
Дата на раѓање
3.06.1951
3.
Степен на образование
Високо
4.
Наслов на научен степен
Доктор на економски науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институци
образованието односно се
ја
стекнал со научен степен
Магистер по економски
1995
науки, Економски
факултет, Прилеп
Доктор на економски
2001
науки, Економски
Институт, Скопје
6.
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Општествени науки
Економски
Финансии
науки
7.
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Општествени науки
Економски
Финансии
науки
8.
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
Вонреден професор
кое е избран и во која
угостителство-Охрид
- Фнансии
област
9.
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.бр Наслов на предметот
Студиска програма / институција
ој
1.
Животно и здравствено
Осигурување
осигурување
2.
Реосигурување
Осигурување
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.бр Наслов на предметот
Студиска програма / институција
ој
1.
Ризик и осигурување (напредно Осигурување
ниво)
2.
Ресигурување (напредно ниво)
Осигурување
3.
Организација и управување со
Осигурување
животни и здравствени
осигурителни компании
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.бр Наслов на предметот
Студиска програма / институција
ој
1.
10. Селектирани резултати во последните пет години

10.1 Печатени научни трудови (до пет)
.
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / Година
1.
Братислав
Патничко осигурувањеЕкономија и
Милошевиќ
нов осигурителен
бизнис/2004
производ
2.
Братислав
Банкоосигурување за нови Стопанска
Милошевиќ
профити
банка/2004
3.
Братислав
Шансите за развој на
Факултет за туризам
Милошевиќ
македонското
и угостителство/2007
осигурување
4.
Братислав
Прекумерна телесна
Економија и
Милошевиќ
тежина глобален ризик за бизнис/2011
осигурителите
5.
Цветко Андреески
Фази на оптимизација со
ЕТА I, 2011, А2-3,
Братислав
линеарна ф-ја на
16-19 септември
Милошевиќ
припадност: Студија на
случај во осигурување
6.
Братислав
Глобалната финансиска
XI Меѓународна
Милошевиќ
криза - детерминанта за
конференција, 27развојот на животното
29.10. 2011, Охрид
осигурување во Република
Македонија
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
. Ред.бр Автори
Наслов
Издавач / Година
ој
1.
2.
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
. Ред.бр Автори
Наслов
Издавач / Година
ој
1.
Братислав
Осигурување на имот и
Центар за научноМилошевиќ
лица
истражувачка работаФТУ, Охрид/2005
2.
Братислав
Осигурување од
Исто/2008
Милошевиќ
одговорност
(Авторизирани предавања)
3.
Братислав
Реосигурување (Второ изд.) Исто/2009
Милошевиќ
4.
Братислав
Вовед во осигурувањето
Исто/2010
Милошевиќ
5.
Братислав
Животно и здравствено
Исто/2010
Милошевиќ
осигурување
10.4 Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
. Ред.бр Автори
Наслов
Издавач / Година
ој

1.
2.
3.
4.
5.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
214
.
11.2 Магистерски работи
6
.
11.3 Докторски дисертации
2
.
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1 Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки
.
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред.бр
ој
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
.
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач / Година
Ред.бро
1.
2.
12.3 Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
.
години
Ред.бр Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
ој
собир/конференц
ија

4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1. Име и презиме
Данијела Милошоска
2. Дата на раѓање
09.10.1979
3. Степен на
Доктор на науки
образование
4. Наслов на научниот
Доктор на правни науки
степен
5. Каде и кога го
Образование
Година
Институција
завршил
Дипломиран
2003
Факултет за

образованието
менаџер по
односно се стекнал со царина и
научен степен
шпедиција

Магистер на
науки од
областа на
царина и
шпедиција

2008

Доктор на
правни науки

2010

Поле
5.06
Организациони
науки и
управување
(менаџмент)
Поле
5.08 Правни науки

6.

Подрачје, поле и
област на научниот
степен магистер

Подрачје
5. Општествени
науки

7.

Подрачје, поле и
област на научниот
степен доктор

Подрачје
5 Општествени
науки

8.

Доколку е во работен
однос да се наведе
институцијата каде
работи и звањето во
кое е избран и во која
област

Институција

9.

туризам и
угостителство –
Охрид, насока
Царина и
шпедиција
Факултет за
туризам и
угостителство –
Охрид, насока
Царина и
шпедиција
Правен факултет
“Јустинијан
Први”-Скопје
Област
50621 Менаџмент
во царина и
шпедиција

Област
50824 Деловно
право
50833 Царински
ситем и царинска
политика
50835 Правни
науки -друго
Звање во кое е избран и област

Вонреден професор
50824 Деловно право
50833 Царински системи и
царинска политика
50835 Друго
Список на предмети кои наставникот ги води одделно на првиот, вториот и
третиот циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.бр. Наслов на
Студиска програма/институција
предметот
1.
Царинско работење
1. Безбедност и финансиска
контрола/заеднички студии
Факултет за туризам и
угостителство-Охрид и Полицска
академија-Скопје
2. Царина и шпедиција, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
2.

Факултет за туризам и
угостителство-Охрид

Задолжителна
пракса по царинско

1. Царина и шпедиција, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид

3.

работење
Деловно право

4.

Царинско право

1. Царина и шпедиција, Факултет
за туризам и угостителствоОхрид

5.

Царинска тарифа

1. Царина и шпедиција, Факултет
за туризам и угостителствоОхрид

6.

Основи на право

1. Царина и шпедиција, Факултет
за туризам и угостителствоОхрид
2. Осигурување, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
3. Туризам, Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
4. Хотелско ресторанска насока,
Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
5. Гастрономија, исхрана и
диететика, Факултет за туризам
и угостителство-Охрид
6. Менаџмент во услужен сектор,
Факултет за туризам и
угостителство-Охрид

7.

Царинско работење
и логистички
менаџмент

1. Менаџмент во услужен сектор,
Факултет за туризам и
угостителство-Охрид

8.

Трговско право

1. Царина и шпедиција, Факултет
за туризам и угостителство-

1. Царина и шпедиција, Факултет
за туризам и угостителствоОхрид
2. Осигурување, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
3. Туризам, Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
4. Менаџмент во услужен сектор,
Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
5. Хотелско ресторанска насока,
Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
6. Гастрономија, исхрана и
диететика, Факултет за туризам
и угостителство-Охрид

Охрид
2. Осигурување, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
3. Туризам, Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
4. Менаџмент во услужен сектор,
Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
5. Хотелско ресторанска насока,
Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
6. Гастрономија, исхрана и
диететика, Факултет за туризам
и угостителство-Охрид
9.2.

9.3.

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.Бр. Наслов на
Студиска програма/институција
предметот
1.
Царинска заштита
1. Царина и шпедиција, Факултет
на интелектуалната
за туризам и угостителствосопственост
Охрид
2. Осигурување, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
3. Туризам, Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
2.
Царински постапки
1. Царина и шпедиција, Факултет
за туризам и угостителствоОхрид

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на
Студиска програма/институција
Бр.
предметот
1.
2.
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Милошоска
Measures of the
Procedia-Social and Behavioral
Данијела
Customs
Sciences, Volume 44, p. 341Administration
346, 2012.
of the Republic
of Macedonia for
the protection of
the intellectual
property rights as
part of the
contemporary
trends in
customs.
2.
Смилевска
General socioFirst international scientific

Данијела,
Милошоски
Зоран

economic effects
of counterfeiting
and piracy

3.

Смилевска
Данијела

4.

Данијела
милошоска,
Лариса
Василеска

5.

Лариса
Василеска,
Данијела
Милошоска
Милошоска
Данијела

Царинската
управа на
Република
Македонија во
функција на
откривање и
спречување на
царинскиот
криминалитет
Customs
professional
integrity: the case
of Republic of
Macedonia
Prevention and
detection of
customs fraud

6.

7.

Јордан
коцевски,
Данијела
милошоска

Balancing
Security With
Trade
Facilitation-The
Role Of Customs
Administration
Motivation
Influences on
Hotel Employees
Productivity Case Study of
Ohrid

conference on Economics,
management and tourism, SWU
of Neofit Rilski-Blagoevgrad,
Faculty of Economics,
Department of Tourism, 2010
Научно списание Хоризонти
на Универзитетот “Св
Климент Охридски”-Битола,
Битола, 2008

IVth international conference on
governance fraud, ethics and
social responsibility, Antalya,
2012
IVth international conference on
governance fraud, ethics and
social responsibility, Antalya,
2012
Зборник на трудови од
меѓународна научна
конференција “The Balkans
between Past and Future:
Security, Conflict Resolution
and Euro Integration”, Охрид,
2013
Journal for theory and Practice
of Hotel Industry “Hotel Link”,
Beograd, 2013.

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до
пет)
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
СоциоФакултет за туризам и
економски
угостителство-Охрид
ефекти од
туризмот во
Општина Охрид
за период 20042014
2.
3.
4.

5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Крстаноски
Царинско
Факултет за туризам и
Миладин,
работење
угостителство-Охрид,
Смилевска
Охрид,2010
Данијела
2.
Крстаноски
Применето
Факултет за туризам и
Миладин,
царинско
угостителство-Охрид,
Смилевска
работење
Охрид,2010
Данијела
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Смилевска
Ефекти од
Научно списание Хоризонти
Данијела,
повредата на
на Универзитетот “Св
Милошоски
правата од
Климент Охридски”-Битола,
Зоран
интелектуална
Битола, 2010
сопственост врз
потрошувачите
2.
Смилевска
Заштита на
Научно списание Хоризонти
Данијела,
правата од
на Универзитетот “Св
Милошоски
интелектуална
Климент Охридски”-Битола,
Зоран
сопственост во
Битола, 2010
рамките на
Светска
трговска
организацијаWTO (World
Trade
Organization)
3.
Данијела
Имплементација Научно списание Хоризонти
Милошоска
на регулативата на Универзитетот “Св
на Советот на
Климент Охридски”-Битола,
Европската
Битола, 2011
унија бр.
1383/2003 во
Република
Македонија
4.
Данијела
Стока со која се Научно списание Хоризонти
Смилевска
повредува
на Универзитетот “Св
правото од
Климент Охридски”-Битола,
интелектуална
Битола, 2009
сопственост
5.
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски
30

работи
11.2. Магистерски
/
работи
11.3. Докторски
/
дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните
четири/пет години
12.1. Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)
во последните пет години
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Јордан
Motivation
Journal for theory and Practice
коцевски,
Influences on
of Hotel Industry “Hotel Link”,
Данијела
Hotel Employees Beograd, 2013.
милошоска
Productivity Case Study of
Ohrid
2.
Данијела
Имплементација Научно списание Хоризонти
Милошоска
на регулативата на Универзитетот “Св
на Советот на
Климент Охридски”-Битола,
Европската
Битола, 2011
унија бр.
1383/2003 во
Република
Македонија
3.
Данијела
Measures of the
Procedia-Social and Behavioral
Милошоска
Customs
Sciences, Volume 44, p. 341Administration
346, 2012. indexed by web of
of the Republic
science
of Macedonia for
the protection of
the intellectual
property rights as
part of the
contemporary
trends in
customs.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
Ред.бр. Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните
четири години
Ред.бр. Автори
Наслов на
Меѓународен
Година

трудот
Customs
professional
integrity: the case
of Republic of
Macedonia

1.

Данијела
милошоска,
Лариса
Василеска

2.

Лариса
Василеска,
Данијела
Милошоска

Prevention and
detection of
customs fraud

3.

Смилевска
Данијела,
Милошоски
Зоран

General socioeconomic effects
of counterfeiting
and piracy

4.

Милошоска
Данијела

Balancing
Security With
Trade
Facilitation-The
Role Of Customs
Administration

3.

собир/конференција
IVth international
2012
conference on
governance fraud,
ethics and social
responsibility,
Antalya, 2012
IVth international
2012
conference on
governance fraud,
ethics and social
responsibility,
Antalya, 2012
First international
2010
scientific conference
on Economics,
management and
tourism, SWU of
Neofit RilskiBlagoevgrad, Faculty
of Economics,
Department of
Tourism, 2010
Mеѓународна научна
конференција “The
Balkans between Past
and Future: Security,
Conflict Resolution
and Euro
Integration”, Охрид,
2013

Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
бр.4
прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Иванка Нестороска
2.
Дата на раѓање
01.07.1969
3.
Степен на образование
VIII
4.
Наслов на научен степен
Доктор на науки од областа на туризмот и
угостителството
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Доктор на
2003
УКЛО- Факултет за
стекнал со научен степен
науки
туризам и
угостителство
Магистерски
1997
УКЛО- Факултет за
на науки VII/2
туризам и
угостителство
Додипломски
1993
УКЛО- Факултет за
студии VII/1
туризам и
угостителство
6.
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5 Општествени 514 Туризам и 51403 Туристички
науки
угостителство агенции
7.
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5 Општествени 514 Туризам и 51419 – Друго
науки
угостителство
8.
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
УКЛО- Факултет за
Редовен професор,
кое е избран и во која
туризам и угостителство 51419 – Друго
област
9.
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Меѓународен туризам
Туризам/ФТУ-Охрид
2.
Анимации во туризмот
Туризам/ФТУ-Охрид
3.
Анимации во угостителството Хотелско-ресторнаски
менаџмент/ФТУ-Охрид
4.
Организирање на конгреси и
Туризам; Хотелско-ресторанска;
средби
Гастрономија, исхрана и
диететика/ФТУ-Охрид
5.
Меѓународен патнички промет Царина и шпедиција;БФК/ФТУ-Охрид
9.2.

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Менаџмент на настани и
Туризам/ ФТУ-Охрид

10.

слободно време
2.
Современи тенденции во
Туризам/ФТУ-Охрид
туризмот и угостителството
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Современи теории во
Туризам/ФТУ-Охрид
меѓународниот туризам
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Проф.Др.Науме
Balneological values in
I Меѓународна
Мариноски / Проф.
function of tourism
Научна
Др. Нестороска,
development in
Конференција: Spa
Иванка
Republic of Macedonia
tourism in Serbia and
experiences of other
countries,
Универзитет во
Крагујевац, Врњачка
Бања, 2-4 јуни, 2016
2.
Проф. Др. Нестороска, Problems and
Меѓународна
Иванка / Проф. Др.
perspectives for tourism конференција BITCO
Науме Мариноски
continuing education in
2016: Tourism
the Republic of
Education in the 21st
Macedonia
Century: Policies,
Practices,
Internationalization
Белград, Србија,
Март 18 – 19, 2016
3.

Проф. Др. Нестороска,
Иванка

Utilizing events and
tradition as potential for
increased tourism
development in the
Republic of Macedonia

4.

Проф. Др. Нестороска,
Иванка
/Проф.др.Ирина
Петровска

Staff training in
hospitality sector as
benefit for improved
service quality

1. Меѓународна
научна
конференција за
туризам:
SITCON 2015 Singidunum
International
Tourism
Conference,
Белград,
Србија,
Септември, 2526, 2015
22
Биенален
Меѓународен
Конгрес: Tourism &
hospitality
industry

2014 , “ New trends in
tourism and hospitality
management”,ОПатиј
а, Хрватска, Мај 0809,2014,
5.
Проф.др.Ирина
Identifying tourism
11-та
меѓународна
Петровска
potentials in Republic of научна
Macedonia through
конференција:
regional approach
Услужниот сектор во
услови
на
променливо
окружување, ФТУ,
Охрид,
Република
Македонија,27-29
октомври, 2012
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Проф. Д-р Иванка
German-Macedonian
Foundation “Deutsche
Нестороска,
Training Program and
Bundesstiftung
ангажирана како
Network “Sustainable
Umwelt (DBU)”, and
експерт и предавач
Tourism” for SME in
FHU-Eberswalde,
the Tourism Sector,
Germany, 2011-2013
Academics and
Developers
2.

Проф. Д-р Иванка
Нестороска,
координатор на проект

3.

Проф. Д-р Иванка
Нестороска,
ангажирана како
експерт

4..

Проф. Д-р Мариноски
Н., Проф. Д-р
Коруновски С., Проф.
Д-р Нестороска И.,
Асс.М-р Ристески М.

5.

Проф. Д-р Мариноски
Н., Проф. Д-р
Нестороска И., Асс.Мр Ристески М.,
Ефремова, А., М-р
Ристески, Н.

Американски културни Факултет за туризам
студии по туризам – и угостителство и
ASPAT”
USA Embassy во Р.
Македонија, 20122013
Подстратегија за
NPG/KfW, 2008-2009
традиции и настани со
акционен план 20152017”,(национален
експерт)
Потстратегија за
Агенција за
традиции и настани на промоција и
Република Македонија поддршка на
туризмот во
Република
Македонија, Глобал
проект консалтинг
(ГПК), 2014
Иновативни солуции
УНДП,
за подобрен пристап на Министерство за
услуги на локално
локална самоуправа
ниво: креирање на
на Република
мрежа за инклузивен
Македонија,
развој на Вардарски
Вардарски плански

плански регион на
Република
Македонија, мапирање
на потенцијалите за
развој на различни
видови рурален
туризам и креирање на
Регистар на
потенцијалите за
рурален развој
(RPRTs)
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Нестороска, Иванка
Меѓународен туризам
2.

Нестороска, Иванка

Анимации во туризмот

регион на Република
Македонија
Консултантска
фирма: Глобал
Проект Консалтинг
(ГПК), 2016

Издавач / Година
ФТУ-Охрид, 2011,
Второ издание
ФТУ-Охрид, 2012
Второ издание
ФТУ-Охрид, 2015

3.
Нестороска, Иванка
Меѓународен туризам
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Проф.др.Ирина
Training the trainers –
Зборник
на
Петровска / Проф. Др. intercultural and interрецензирани трудови
Нестороска, Иванка
educational benefits of
на
22
Биенален
US Community
Меѓународен
Colleges to hospitality
Конгрес: Tourism &
industry
hospitality
industry
2014 , “ New trends in
tourism and hospitality
management”,Опатија
, Хрватска, Мај 0809,2014,
2.
Проф. Д-р Иванка
Problems and
Зборник
на
Нестороска/Проф. Д-р perspectives for rural
рецензирани
Науме Мариноски
tourism development in
трудови,
1
the Republic of
меѓународна научно
Macedonia
практична
конференција:Рурале
н туризам-искуства,
проблеми,
перспективи,
Државен
Универзитет
за
екопномија и услуги,
Санкт
Петерсбург,23-24
мај, Русија, 2012

3.

11.

12.

Проф. Др. Нестороска,
Иванка /Проф.Д-р
Ирина Петровска

Intercultural issues in
language learning in
tourism

Зборник
на
рецензирани трудови
на
меѓународна
научна конференција
“Културен
пат
Софија виа Понтика
– културен туризам
без граници”, 21-25
септември,
Бургас
(Бугарија)Истанбул(Турција),
201

4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Да
11.2. Магистерски работи
Да
11.3. Докторски дисертации
Да
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија
1.
2.
3.

Прилог бр. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
4
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Бранко Николовски
2.
Дата на раѓање
12.03.1971
3.
Степен на образование
VIII
4.
Наслов на научен степен
Доктор на науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Година Институција
образованието односно се
Дипломиран
1995
Универзитет “Св.
стекнал со научен степен
организатор по
Климент Охридски”,
туризам и
Битола
угостителство
Факултет за туризам и
угостителство, Охрид
Магистер на науки
1998
Универзитет “Св.
од областа на
Климент Охридски”,
туризмот и
Битола
угостителството
Факултет за туризам и
угостителство, Охрид
Доктор на
2003
Универзитет “Св.
менаџмент
Кирил и Методиј”,
Скопје
Институт за
социолошки и
политичко-правни
истражувања, Скопје
6.
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5
514
51416
51419
7.
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5
506
50623
50624
8.
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Универзитет “Св.
Вонреден професор
кое е избран и во која
Климент Охридски”,
50623 – Претприемништво
област
Битола
51416 – Комуникации во
Факултет за туризам и
туризмот
угостителство, Охрид
9.
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Претприемништво
Туризам; Царина и шпедиција;
Осигурување; Гастрономија, исхрана и
диететика; Хотелско-ресторански
менаџмент; Менаџмент во услужен
сектор

2.

10.

Комуникации во туризмот

Туризам; Царина и шпедиција;
Осигурување; Гастрономија, исхрана и
диететика; Хотелско-ресторански
менаџмент; Менаџмент во услужен
сектор
3.
Статистика
Туризам; Царина и шпедиција;
Гастрономија, исхрана и диететика;
Хотелско-ресторански менаџмент;
Менаџмент во услужен сектор
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Проектен менаџмент
Менаџмент на одржлив развој во
туризмот; Туризам; Осигурување;
Гастрономија, исхрана и диететика;
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
/
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Претприемнички и одржлив
Туризам
туристички развој
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
/
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1. Dimoska, T. The relationship between small and Journal of Process
Tuntev, Z.
medium-sized enterprises, tourism
Management – New
Nikolovski,
and economic development
Technologies, 3(1),
B.
18-27, 2015
2. Nikolovski,
Entrepreneurial design of quality
Horizons, 19,
B.
initiatives in small tourism
University St. Kliment
Dimoska, T. businesses
Ohridski, Bitola, 2016
3. Nikolovski,
Tourism and small and mediumHorizons, 19,
B.
sized enterprises impact on the
University St. Kliment
Dimoska, T. employment in the Republic of
Ohridski, Bitola, 2016
Macedonia and in the Municipality
of Ohrid
4. Nikolovski,
Tourism entrepreneurship
Horizons, 18,
B.
opportunities and the economic
University St. Kliment
Dimoska, T. development
Ohridski, Bitola, 2015
Developing destination
Horizons, 18,
competitiveness: small tourism
University St. Kliment
enterprises (STE) as innovation
Ohridski, Bitola, 2015
drivers
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Nikolovski, B.
Water Protection
IPA Cross-border Programme
Research Expert Thematic Park
“Greece – Republic of
5. Nikolovski,
B.
Dimoska, T.

Actions:
WATER.NET

2.

Николовски, Б.
Експертистражувач

3.

Николовски, Б.
Раководител на
проект

4.

11.

12.

Зошто да одите во
странство, кога
можете да останете
и да ја развивате
вашата држава?
Социо-економски
ефекти од туризмот
во Охрид за период
2004-2014
Entrepreneurial
Aspirations of
Students at the
University St.
Kliment Ohridski –
Bitola

Macedonia 2007-2013”, Greece Municipality of Edessa,
Alexander Technological
Educational Institute of
Thessaloniki; Republic of
Macedonia - Municipality of
Ohrid, University St. Kliment
Ohridski, Bitola, Faculty of
Tourism and Hospitality, Ohrid
финансиран од Амбасадата на
САД во Р. Македонија,
Здружение на граѓани (ЗГ)
ЦЕФЕ Македонија, Скопје,
2015
Факултет за туризам и
угостителство, Охрид, 2015

Nikolovski
Business Start-Up Centre, Bitola,
(Aslimoski), B.
2008
Research Expert
at the
Curriculum
Development
Project
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1. Николовски, Б.
Организациското
Научно списание, бр.
учење и менаџментот
6, Универзитет “Св.
на знаење како модел
Климент Охридски”,
на организациска
Битола, 2010
стратегија во туризмот
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Евиденција во студентски прашања
11.2. Магистерски работи
Евиденција во студентски прашања
11.3. Докторски дисертации
Евиденција во студентски прашања
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
/
поле (до шест) во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Dimoska, T. The role of innovations
Proceedings from International

Nikolovski,
B.
Gogoski, R.
Trimcev, B.

on the SMEs
competitiveness

Conference: “SMEs development
and innovation: building
competitive future of SouthEastern Europe”. Faculty of
Economics, Prilep, 2014
2.
Dimoska, T. The role of innovations
Proceedings from the III
Nikolovski, for creating the
International Scientific Conference
B.
knowledge economy
“Knowledge – Capital of the
Trimcev, B.
future: Knowledge now – but
how”. Institute of Knowledge
Management, Skopje, 2014
3.
Nikolovski, Knowledge generation
Proceedings from the VIII
B.
in small and mediumInternational Scientific Conference
sized tourism enterprises “Knowledge without borders”.
Institute of Knowledge
Management, Skopje, 2016
4.
Nikolovski, Мarket positioning
Proceedings from the V
B.
improvement strategies
International Scientific Conference
Dimoska, T. for small and medium“Knowledge – Capital of the
sized tourism enterprises future: Knowledge now – but
how”. Institute of Knowledge
Management, Skopje, 2015
5.
Nikolovski, Innovating in a Tourism Proceedings from the V
B.
Context: Operational
International Scientific Conference
Dimoska, T. Level Challenges
“Knowledge – Capital of the
future: Knowledge now – but
how”. Institute of Knowledge
Management, Skopje, 2015
6.
Nikolovski, Dimensions of quality in Proceedings from the V
B.
tourism: a small
International Scientific Conference
Dimoska, T. business perspective
“Knowledge – Capital of the
future: Knowledge now – but
how”. Institute of Knowledge
Management, Skopje, 2015
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
/
Ред. Автори
Наслов
Издавач/година
број
1.
Nikolovski, Tourism entrepreneurship
Horizons, 18,
B.
opportunities and the economic
University St. Kliment
Dimoska, T. development
Ohridski, Bitola, 2015
Nikolovski, Developing destination
Horizons, 18,
B.
competitiveness: small tourism
University St. Kliment
Dimoska, T. enterprises (STE) as innovation
Ohridski, Bitola, 2015
drivers
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
2.

Ред.
број

Автори

Наслов на трудот

1.

Nikolovski,
B.

2.

Nikolovski,
B.

Entrepreneurial
aspects of
knowledge
management in
small tourism
businesses
Building
entrepreneurial
organisation:
business process
reengineering from a
quality perspective

3.

Nikolovski,
B.

Меѓународен
собир/конференција

Proceedings from the VIII
International Scientific
Conference “Knowledge
without borders”. Institute
of Knowledge Management,
Skopje
Proceedings from the VII
International Scientific
Conference “Knowledge –
Capital of the future:
Knowledge – for
capabilities and skills”.
Institute of Knowledge
Management, Skopje
Quality Management Proceedings from the VII
initiatives and
International Scientific
solutions for small
Conference “Knowledge –
business in tourism
Capital of the future:
Knowledge – for
capabilities and skills”.
Institute of Knowledge
Management, Skopje

Годин
а
2016

2016

2015

Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
бр.4
прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1. Име и презиме
Ирина Петровска
2. Дата на раѓање
07.08.1964
3. Степен на образование
Доктор на науки
4. Наслов на научен степен
Доктор по филолошки науки
5. Каде и кога го завршил
Образование
Година
Индустрија
образованието односно се
Доктор на
2005
УКИМ Филолошки
стекнал со научен степен
науки
факултет “Блаже Конески”
– Скопје
Магистер на
1997
УКИМ Филолошки
науки
факултет “Блаже Конески”
– Скопје
Додипломски
1987
УКИМ Филолошки
студии VII/1
факултет “Блаже Конески”
– Скопје
6. Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
6.Хуманистичк 604 Наука за
64004 Англистика
и науки
јазикот
64015 Социолингвистика
(Лингвистика 64029 Друго
)
7. Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
6.
604 Наука за
64004 Англистика
Хуманистички јазикот
64015 Социолингвистика
науки
(Лингвистика 64029 Друго
)
8. Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и област
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
Редовен професор, 64004
кое е избран и во која
угостителство - Охрид
Англистика, Друго
област
9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус
на студии
9.1.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1. Англиски јазик 1
Туризам, Гастрономија, Исхрана и
2. Англиски јазик 2
Диететика, Хотелсако-ресторански
3. Англиски јазик 3
менаџмент, Царина и Шпедиција,
4. Англиски јазик 4
Осигурување, Менаџмент во услужен
5. Деловен Англиски јазик 1
сектор
6. Деловен Англиски јазик 2
ФТУ - Охрид

1. Фонетика и фонологија на
англискиот јазик
2. Морфологија на англискиот

Педагошки факултет - Битола

гошки

јазик
3. Синтакса на англиксиот
јазик
4. Лексикологија на англикиот
јазик

1
0.

1. Morphology
South East European University - Tetovo
2. Morphology of English Verbs
3. Introduction to English Syntax
9.2.
1. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Меѓукултурни односи и
Туризам, Факултет за туризам и
туризам
угостителство
2.
Туризам, Факултет за туризам и
Интеркултурна компетенција
угостителство
во туристичкиот дискурс
3.
Лингвистички основи на
Настава по јазик – Англиски јазик,
наставата по англиски јазик
Педагошки факултет
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Истражувања на јазичните
Туризам, Факултет за Туризам и
комуникации во туризмот
угостителство
2.
Истражувања во антрополошка Настава по јазик – Англиски јазик,
лингвистика
Педагошки факултет
Селектирани резултати во последните пет години
10.1.
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Petrovska, I.
“Teaching Politeness
Global Challenges,
Strategies to Advanced International Journal of
Students in ESP
Linguistics, Literature and
Courses”
Translation
http://globalchalenge.wordpre
ss.com/ ISSN 1857-8934,
2014.
2.
Petrovska, I.
“Lexical inventiveness Teacher, International Journal
and process of
Vol. 4 Bitola, 2012.
borrowing in the
Macedonian cooking
terminology”
3.
Petrovska, I.
“Academic Writing for Teacher, International Journal
ESP Students at the
Vol. 6, June 2014.p.44-50.
Faculty of Tourism and
Hospitality”
4.
Petrovska, I.
„Teaching
Lexical http://www.sciencedirect.com
Patterns in English and /science/journal/18770428
Macedonian Tourism volume 44 (2012)

2.

10.2.

10.4.

Teacher, International Journal
Vol. 10, December,
2015.p.53-64.

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Ирина Петровска,
Academic Writing for
DAAD 2013-2014
национален
Universities in
координатор
Southeast Europe
2.
Ирина Петровска,
American Cultural
2012 - 2014
координатор
Studies at the Faculty
of Tourism and
Hospitality (АСПАТ)
3.
Ирина Петровска,
State Department
2000-2003
член
project “To the path of
economic
development” CCIDUKLO 2000-2004
5.

10.3.

Petrovska, I.

Discourse”
“Cross-Linguistic
Lexicology in Tourism
Discourse”

Ирина Петровска,
член

German- Macedonian
Network for
Sustainable Tourism
Германскомакедонска тренинг
програма

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Petrovska, I.
English for Service
sector
2.
Petrovska, I.
Business English
3.

Petrovska, I.

4.

Petrovska, I.

5.

Petrovska, I.

English for Customs
and Freight-forwarding
1
Збирка вежби по
англиски јазик –
синтакса

2012-2014

Издавач / Година
CNIR 2014
CNIR 2012
Mikena, 2006

Коста Абраш, Охрид, 2008

Збирка вежби по
Коста Абраш, Охрид, 2008
англиски јазик –
фонетика и
фонологија
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број

1
1.

1
2.

1.

Petrovska, I.

“Teaching Politeness
Strategies to Advanced
Students in ESP
Courses”

Global Challenges,
International Journal of
Linguistics, Literature and
Translation
http://globalchalenge.wordpre
ss.com/ ISSN 1857-8934,
2014.

2.

Petrovska, I.

“Cross-Linguistic
Lexicology in Tourism
Discourse”

Teacher, International Journal
Vol. 10, December,
2015.p.53- 64.

3.

Petrovska, I.

Teacher, International Journal
Vol. 6, June 2014.p.44-50.

4.

Petrovska, I.

5.

Petrovska, I.

“Academic Writing for
ESP Students at the
Faculty of Tourism and
Hospitality”
„Teaching Lexical
Patterns in English and
Macedonian Tourism
Discourse”
“Foreign Languages
and Communication
Improvement in the
Tourism and
Hospitality Industry”

http://www.sciencedirect.com
/science/journal/18770428
volume 44 (2012)
Teacher, International Journal
Vol. 8, June, 2015.p.101-108.

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1.
Дипломски работи
8-10 во академска година
11.2.
Магистерски работи
6
11.3.
Докторски дисертации
3
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години
12.1.
Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред.
број
1.
Petrovska, I.
“Teaching Politeness
Global Challenges,
Strategies to Advanced
International Journal of
Students in ESP
Linguistics, Literature
Courses”
and Translation
http://globalchalenge.wor
dpress.com/ ISSN
1857-8934, 2014.
2.
Petrovska, I.
“Lexical Inventiveness
Teacher, International
and Process of
Journal year IX, No.1,
Borrowing in the
2012.p.127-135.
Macedonian Cooking
Terminology”
3.
Petrovska, I.
“Academic Writing for
Teacher, International

12.2.

12.3.

4.

Petrovska, I.

5.

Petrovska, I.

6.

Petrovska, I.

ESP Students at the
Faculty of Tourism and
Hospitality”
“Lexical Inventiveness
and Process of
Borrowing in the
Macedonian Cooking
Terminology”
“Cross-Linguistic
Lexicology in Tourism
Discourse”

Journal Vol. 6, June
2014.p.44-50.

“Foreign Languages and
Communication
Improvement in the
Tourism and Hospitality
Industry”

Teacher, International
Journal Vol. 8, June,
2015.p.101-108.

Teacher, International
Journal year IX, No.1,
2012.p.127-135.

Teacher, International
Journal Vol. 10,
December, 2015.p.53-64

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција
1.

Petrovska, I.

“Staff Training in
Hospitality Sector as
Benefit for improved
Service Quality”

22nd Biennial International Congress
Tourism & Hospitality Industry
2014, THI2014, 8-9 May, Opatija,
Croatia.

2.

Petrovska, I.

3.

Petrovska, I.

“Teaching Excellence in
Cuisine Language”
“Representations of Verbal
Communicative Strategies
in Tourism Discourses”

FLTAL 2015, Sarajevo, Bosnia and
Hercegovina.
English Studies at the Interface of
Disciplines: Research and Practice,
ESIDRP2016, UKIM, Blaže Koneski
Faculty of Philology, Skopje,11-13,
March.

2.

Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
бр.4
прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Габриела Ракичевиќ
2.
Дата на раѓање
25 Март 1970
3.
Степен на образование
VIII
4.
Наслов на научен степен
Доктор на науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Факултет
1992
Универзитет
стекнал со научен степен
“Св.Климент
Охридски” Битола
Магистратура 1997
Универзитет
“Св.Климент
Охридски” Битола
Докторат
2000
Универзитет “Нови
Сад” Нови Сад
6.
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Општествени
Менаџмент во Туризам и
науки
туризмот
угостителство
7.
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Општествени
Менаџмент на Туризам и
науки
човечки
угостителство
ресурси во
туризам
8.
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
Редовен професор,
кое е избран и во која
угостителство - Охрид
Туризам и угостителствообласт
друго 51419
9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Менаџмент во туризам и
Туризам, Хотелско-ресторантска,
угостителство
Гастрономија, Гастрономија, исхрана,
диететика/ Факултет за туризам и
угостителство - Охрид
2.
Стандардизација во туризам и Туризам, Хотелско-ресторантска,
угостителство
Гастрономија, Гастрономија, исхрана,
диететика/ Факултет за туризам и
угостителство -Охрид
3.
Менаџмент на човечки
Туризам, Хотелско-ресторантска/
ресурси во туризам и
Факултет за туризам и угостителство угостителство
Охрид
4.

Менаџмент на човечки

Царина и шпедиција, Осигурување

ресурси во услужни дејности

10.

БФК/ Факултет за туризам и
угостителство - Охрид
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Специфичности на
Менаџмент во туризам и
менаџментот во
угостителство/Факултет за туризам и
угостителството
угостителство - Охрид
2.
Образование, тренинг и
Менаџмент во туризам и
вработување во услужните
угостителство/Факултет за туризам и
дејности
угостителство - Охрид
3.
Организациско однесување во Менаџмент во туризам и
услужните дејности
угостителство/Факултет за туризам и
угостителство - Охрид
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Методологија на истражување Туризам / Факултет за туризам и
на квалитетот во туризмот и
угостителство - Охрид
угостителството
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Smart Blue City
Smart Urban
2016
Development and blue
growth opportunities
2.
GAUSS Institute,
URBAN DIALOGUE
2015/2017
Macedonian Scientific
Society Bitola, NovakNovaci and Leader Plus
3.
UNIDO
Pilot Project for tourism 2015
development
4.
University for
German-Macedonian
Foundation “Deutsche
Sustainable
Training Program and
Bundesstiftung Umwelt
DevelopmentNetwork “Sustainable
(DBU), and FHUEberswalde
Tourism” for SME in
Eberswalde, Germany
Faculty of Tourism and the Tourism Sector,
2011-2013
Hospitality-Ohrid
Academics and
Developers

5.

GOV MK, ARS
STUDIO

Professional redaction in 2013-2014
translating foreign
literature in Macedonian
language in the field of
HRM, Tourism and
Hospitality
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Д-р Габриела
Менаџмент во туризам ЦНИР при ФТУ/2015
Ракичевиќ
и угостителство
2.
Д-р Габриела
Менаџмент на човечки ЦНИР при
Ракичевиќ
ресурси во туризам и
ФТУ/20102
угостителство
3.
Д-р Габриела
Менаџмент на човечки ЦНИР при ФТУ/2014
Ракичевиќ
ресурси
4.
Д-р Габриела
Стандардизација во
Во подготовка
Ракичевиќ
туризам и
угостителство
(авторизирани
предавања)
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Д-р Габриела
Eco-certification as
Rural Tourism, R:
Ракичевиќ
important tool for rural
Experience, Problems,
(коавтор)
tourism sustainable
Prospects, St.
development
Petersburg Russia 2012
2.
Д-р Габриела
Planning of sustainable
Faculty of Tourism and
Ракичевиќ
tourism development,
Hospitality-Оhrid/2011
Д-р Катерина
XIth International
А.Најдеска
Conference, Service
sector in terms of
changing environment
3.
Д-р Габриела
Strategy of permanent Faculty of Tourism and
Ракичевиќ
Hotel Managementeducation of Human
th
Д-р Катерина
Resources,20 Biennial Opatija/2010
А.Најдеска
International Congress,
Tourism and Hospitality
Industry 2010,
4.
Д-р Габриела
Professional Ethics Faculty of Tourism and
Ракичевиќ
Basic Component of
Hotel Managementorganizational Culture,
Opatija/2010
Paper, 20th Biennial
International Congress,
Tourism and Hospitality
Industry 2010,
5.
Д-р Габриела
Standards for HR in
HOTELPLAN /2010
Ракичевиќ
hospitality, Hospitality

11.

12.

and Tourism - Holistic
approach, IVth
International Congress,
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Да
11.2. Магистерски работи
Да
11.3. Докторски дисертации
Не
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред.
број
1.
Д-р Габриела
Planning of sustainable
Факултет за
Ракичевиќ
tourism development, XIth
туризам и
Д-р Катерина
International Conference,
угостителствоА.Најдеска
Service sector in terms of
Охрид/2011
changing environment
2.
Д-р Габриела
Strategy of permanent
Faculty of
Ракичевиќ
education of Human
Tourism and
Д-р Катерина
Resources, 20 th Biennial
Hotel
А.Најдеска
International Congress,
ManagementTourism and Hospitality
Opatija/2010
Industry 2010,
3.
Д-р Габриела
Professional Ethics - Basic
Faculty of
Ракичевиќ
Component of organizational
Tourism and
Culture, Paper, 20th Biennial
Hotel
International Congress,
ManagementTourism and Hospitality
Opatija/2010
Industry 2010,
4.
Д-р Габриела
Standards for HR in
HOTELPLAN
Ракичевиќ
hospitality, Hospitality and
/2010
Tourism - Holistic approach,
IVth International Congress,
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конферен
ција

1.

2.

3.

4.

5.

LA FONDATION
POUR LA
FORMATION
HOTELIERE and
UKLO
LA FONDATION
POUR LA
FORMATION
HOTELIERE and
UKLO
Smart blue city

LA FONDATION
POUR LA
FORMATION
HOTELIERE,
Manchester
Metropolitan
University and
UKLO
LA FONDATION
POUR LA
FORMATION
HOTELIERE,
Manchester
Metropolitan
University and
UKLO

Guest satisfaction,
business ethics and
culture service quality

International seminar 2016

Hotel industry
foundations and
introduction to analytics

International seminar 2016

1st Euro-Mediterranean
Conference and
Exhibition
Culinary arts and service
quality

Limassol, Cyprus 2016

Food and Beverage
Management

International seminar 2014

International seminar 2014

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на
докторски трудови
Име и презиме
Ристо Речкоски
Дата на раѓање
21.06.1977 г.
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Доктор на правни науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се VII1
Февруари, 2000
Универзитет
стекнал со научен степен Дипломиран
г.,
„Св.Кирил и
правник
Методиј“ –
Скопје, Правен
Факултет
„Јустинијана
Прима“, - Скопје
VII1
Декември, 2000
Универзитет
Дипломиран
г.,
„Св.Климент
менаџер по
Охридски“ –
царина и
Битола,
шпедиција,
Факултет за
туризам и
угостителство Охрид, паралелно
студирање
VII2 Магистер
Октомври, 2003
Постдипломски
на правни науки г.,
студии на правни
науки, политички
науки и
комуникологија,
на Универзитет
„Св.Кирил и
Методиј“ –
Скопје, Правен
Факултет
„Јустинијана
Прима“, - Скопје
VIII1 Доктор на Февруари, 2007
Универзитет
правни науки
г.,
„Св.Кирил и
Методиј“ –
Скопје, Правен
Факултет
„Јустинијана
Прима“, - Скопје
Подрачје ,поле и област
на научниот степен
магистер
Подрачје ,поле и област

Подрачје
Поле
Област
5.08 Правни науки и 5.09 Јавна управа и администрација
Подрачје

Поле

Област

8.

9.

на научниот степен
доктор
Доколку е во работен
однос да се наведе
институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

5.08 Правни науки и 5.09 Јавна управа и администрација
Институција
Универзитет „Св.Климент
Охридски“ – Битола,
Факултет за туризам и
угостителство - Охрид,

Звање во кое е избран и
област
Вонреден професор, од
2012 г. -

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии

9.1.

9.2.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Осигурително право
СПО102 – студиска програма
осигурување, задолжителен предмет
2.
Основи на правото со
СПТ101, ХРМ101,СПГИД104, туристичко право
студиски програми по туризам;
хотелско-ресторантска; гастрономија,
исхрана и диететика; задолжителен
предмет
3.
Царинска управна постапка
ЦИШ603, студиска програма царина и
шпедиција, задолжителен предмет
4.
Основи на право
Сите програми, изборен
5.
Договори во меѓународниот
Сите програми, изборен
промет
6.
Принципи на јавната
Сите програми, изборен
администрација
7.
Управно право
МУС општ задолжителен предмет, на
сите др. програми, изборен
8.
Облигационо право
Сите програми, изборен
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Царински постапки
Втор циклус - Царина и
шпедиција(задолжителен)
2.
Правна регулатива во
Втор циклус – осигурување (изборен)
осигурувањето
3.
Штети во осигурувањето
Втор циклус – осигурување (изборен)
4.
Правна регулатива во
Втор циклус – туризам (изборен)
туризмот
5.
Правна регулатива во
Втор циклус – ГИД (изборен)

10.

угостителството
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Правна методологија на
Трет циклус - Туризам
туризмот
2.
Селектирани резултати во последните пет години, - во точка 12
10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред Автори
Наслов
Издавач /
.
Година
бро
ј
1.
Д-р Ристо Речкоски, главен
РазвојноМинистер
истражувач
истражувачки
ство за
Национален
образован
ПРОЕКТ
ие и наука
на
Развој на нов тип
Република
инфратехнилогиј
Македони
а за пазарот на
ја,
електрична
2008 г.
енергија
2.
R.Rechkoski, National secretary of
Меѓународен проект 2003 –
the project
TEMPUS - PHARE, Joint 2007
Contractor institution: T.E.I. from
European Project, CD
Thessaloniki-Greece, Tourism
17121/02
management department
2. Countries partners – involved
TITLE: ADVANCED
Universities and other members
REGIONAL
-University “Sv. Kliment Ohridski” COOPERATION IN
– Bitola, Faculty of tourism and
SOUTH-EASTERN
hospitality, Ohrid, R. Macedonia
EUROPE:
-University “Fan S. Noli” -Korca,
DEVELOPMENT OF
Department of Tourism, Albania
POSTGRADUATE
-University Novi Sad, Faculty of
CURRICULUM FOR
natural sciences, Geography
HOSPITALITY AND
Department, Tourism and Hotel
TOURISM STUDIES
Management, Serbia
-University of Rieka, Faculty for
Tourist and hospitality
Management, Opatija, Croatia
-University of Strathclyde, Scottish

3.

4.

Hotel School, Glasgow, UK
-University of The Aegean, Chios,
Greece
-Lahti polytechnic, Fellmanni
Institute, Lahti, Finland
-Balkan Association for Tourism
Education and Research
(B.A.T.E.R.)
-European Federation EuroCHRIE
-Oxford Brookes University,
Oxford, UK
-Greek Open University, Athens,
Greece
Prof.PhD R.Rechkoski, Local
coordinator and team leader

Проф.д-р Ристо Речкоски

VISITORS EXIT 2015-16
SURVEY in OHRID
2015/2016
IME project, Swiss
Agency for development
and cooperation, Swiss
Contact
Legal conditions for
2015-2016
Categorization of tourism
and hospitality facilities
in Macedonia – Правни
услови за
категоризација на
туристички и
угоситителски објекти

проект “Социоекономски ефекти од
туризмот во Охрид за
период од 2004 до 2014
година”, ФТУ-Охрид и
Општина Охрид
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Р.Речкоски
Граѓанско право
Коста Абраш, Охрид,
2011
2.
Р.Речкоски
Облигационо право
Коста Абраш, Охрид,
2011
3.
Р.Речкоски
Принципи на јавна
ФТУ-Охрид, 2012
администрација
4.
Р.Речкоски
Управно право
ФТУ-Охрид, 2016, во
подготовка
5.
Р.Речкоски
Осигурително право
ФТУ-Охрид, 2016, во
подготовка
10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) – во точка 12

Ред.
број
11.

12.

Автори

Наслов

Издавач / Година

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
190
11.2. Магистерски работи
21
11.3. Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1 Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
.
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Р.
Бр. Автор
Наслов
Година
1.
Risto
Transport of dangerous
Elsevier Journal ProcediaRechkoski et substances in the Republic of
Social and Behavioral
al.
Macedonia
Sciences 00 (2011) 000-000
(i)
2.
Risto
Application of the container International Conference in
Rechkoski et security system - CSI on Warsaw, 25 november
al.
transportation of goods and 2011,
insurance
International
transit
customs and logistic
3.

Risto
Rechkoski et
al.

Legal framework for
categorization of hospitality
objects as an advance for
tourism development in
Macedonia

4.

Risto
Rechkoski
et al.

New legislation for
categorization of hospitality
objects in Macedonia

5.

Risto
Rechkoski et
al.

Android web application for
insurance companies as
innovative mobile marketing

6.

Risto
Rechkoski et
al.

Comparative review of contract
for alotman in Republic of
Macedonia and Republic of

INTERNATIONAL
SCIENTIFIC
CONFERENCE
«Advances in Hospitality
and Tourism Marketing &
Management», Corfu island,
Greece 31st May – 3rd June
2012
HORIZONS
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC Magazine,
Special Edition, Year X
Volume 13, May 2014
Bitola
2nd International
Conference
on Contemporary Marketing
Issues ICCMI, 2014
Athens, Greece
June 18-20, 2014
Alexander Technological
Institute of Thessaloniki,
Athens, 2014
HORIZONS
INTERNATIONAL
SCIENTIFIC JOURNAL

Serbia

12.2
.

12.3
.

Series A
Social Sciences and
Humanities
Year X Volume 16
September 2014
Bitola
7.
Risto
Cybercrimes – current state and INTERNATIONAL
Rechkoski et
challenges SCIENTIFIC
al.
The case of the Republic of CONFERENCE
Macedonia “ARCHIBALD REISS
DAYS”
THEMATIC
CONFERENCE
PROCEEDINGS OF
INTERNATIONAL
SIGNIFICANCE, Belgrade,
3-4 March 2015, VOLUME
III
8.
Risto
Law aspects of developing Volume. 22, Issue. 1of
Rechkoski
E-goverment in the Republic of 'Wulfenia' Journal, (ISI
Macedonia Indexed-Impact Factor:
0.267), 2015, Klagenfurt,
Austria (i)
9.
Risto
'Legislative and perspectives HFSP journal (ISSN:1955Rechkoski et
for gastronomy 2068)(ISI Indexed,
al.
tourism in Ohrid rural region' Impact factor: 2.467), Vol.9,
Issue.6, part.1, Strasbourg,
France (i)
10. Risto
Legislation for tourist 23rd International Congress
Rechkoski
development zones as a factor - TOURISM AND
for increasing tourism in the HOSPITALITY
Republic of Macedonia INDUSTRY 2016 TRENDS AND
CHALLENGES
CROATIA, Opatija, April,
2016
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов Издавач / Година
број
1.
Трудовите од точка 12.1 со редни броеви 1, 8 и 9
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен Год
број
собир/конфе ина
ренција
Трудовите од точка 12.1 со редни броеви 2, 3, 5,
7, 10

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски
трудови
Име и презиме
Васко Речковски
Дата на раѓање
13.06.1973
Степен на образование
VIII/1
Наслов на научен степен
Доктор на науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Индустрија
образованието односно се
Доктор на
2009
Универзитет Нови
стекнал со научен степен
науки
Сад, Департмант за
математика и
инфроматика
Магистер на
2002
УКИМ, Природно
науки
математички
факултет
Додипломски
1996
УКИМ, Природно
студии VII/1
математички
факултет
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
1.09
1. Природно10902 Анализа и
Математика
математички
Функционална
науки
анализа
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
1.09
1. Природно10902 Анализа и
Математика
математички
Функционална
науки
анализа
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за Туризам и
Доцент
кое е избран и во која
угостителство-Охрид
област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Математика
Осигурување, туризам, БФК,
Гастрономија
2.
Анализа на ризикот во
Осигурување
осигурувањето
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

10.

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Весна-Манова
Generalized
Ераковиќ
transformation with
Стеван Пилиповиќ
application to boundary
Васко Речковски
values in generalized
functions spaces
2.
Rechkoski V.
''For two theorems of
the
analytic
representation
of
distributions''

Издавач / Година
Jurnal GITR Integral
transgorms and
Special functions

Универзитет
„Св.Климент
Охридски“ Битола,
Математички
Билтен, Книга 27
(LIV) ТОМЕ 2004.
(American
mathematical society,
MathSciNet Reviewer:
Rishard
D.
Carmichael) 46F20

3.
4.
5.
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Никола Речкоски
Анализа на ризикот во А.Д. Коста Абраш
осигурувањето
2.
Васко Речковски
Виша математика со
А.Д. Коста Абраш
елементи на економска
математика
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.

11.

12.

3.
4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија

Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
бр.4
прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Мирјана Секуловска
2.
Дата на раѓање
26.10.1960
3.
Степен на образование
доктор на науки; осми степен
4.
Наслов на научен степен
редовен професор; доктор на економски науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
Дипломиран
1983 г.
Економски Факултет
стекнал со научен степен
економист
- Скопје
Магистер на
1995 г.
Економски Факултет
науки
- Прилеп
Доктор на
2002 г.
УНСС - Софија,
економски
Р.Бугарија
науки
6.
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5.
5.03
50329 Економски
Општествени
Економски
науки друго
науки
науки
7.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
редовен професор,
кое е избран и во која
угостителство - Охрид
50329 Економски науки –
област
друго
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Информациски системи во
Гастрономија; Хотелско – ресторанска
туризмот
насока;
Гастрономија, исхрана, диететика;
Туризам / ФТУ – Охрид
2.
Менаџмент Информациски
Осигурување; Царина и шпедиција /
Системи
ФТУ – Охрид
3
Бизнис информатика
Осигурување; Царина и шпедиција;
Туризам; Хотелско – ресторанска
насока; Гастрономија; Гастрономија,
исхрана, диететика / ФТУ – Охрид
4.
Логистички системи
Менаџмент на услужен сектор/ФТУ –
5.
Управување со синџирот на
Охрид
снабдување
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии

9.

Подрачје
5.
Општествени
науки

Поле
5.03
Економски
науки

Област
50329 Економски
науки друго

Ред.
број
1.

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Е-бизнис

Осигурување; Туризам; Царина и
шпедиција / ФТУ – Охрид
Царина и шпедиција / ФТУ – Охрид
ГИД/ФТУ - Охрид

2.
3

10.

Бизнис логистика
Менаџмент на синџирот на
снабдување во
угостителството
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Проф. Др. Мирјана
Implementation of ICT
Journal
"Science
Секуловска
in border management in prospects"
ISSN
Мр. Емилијан
Republic of Macedonia
2077-6810, No.5(32)
Секуловски
2012 - Tambov, p.170
2.

3.

Проф. Др. Мирјана
Секуловска
Мр. Емилијан
Секуловски

Проф. Др. Мирјана
Секуловска
Мр. Билјана Димоска

ICT and E-Business in
Hospitality Industry in
The Republic of
Macedonia

The importance of
technology for
microinsurance
organizations
Supply Chain
Management in Food
Industry in Hospitality

4.

5.

Проф. Др. Мирјана
Секуловска

Проф. Др. Мирјана
Секуловска
Мр. Ивона Секуловска

The Impact of the
Information
Technologies in the
Knowledge management

30-th
EuroCHRIE
Annual conference,
“Hospitality
for a
Better World”, 25-27
October
2012,
Lausanne,
Switzerland (e-book,
p. 95)
International
Scientific
Journal
“Horizons”, UKLO,
Bitola, may 2014, p.
221

Journal “Logistics –
opportunities
and
challenges”, UNWE,
Sofia, 2015, p. 220
International Journal
“Knowledge”IKM,Skopje,
Vol.
10.1, 2015, p. 54

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Проф. Др. Мирјана
International Book –
La foundation pour la
Секуловска
Tourism and Hospitality formation hoteliere,
Проф. Др. Науме
in Transition (Central
Geneve, Switzerland,
Мариноски
and Eastern Europe)
2016 (во фаза на
Проф. Др. Иванка
издавање)
Нестороска
Асс. Мр. Михаил
Ристески
2.

Проф. Др. Науме
Мариноски
Проф. Др. Мирјана
Секуловска
Проф. Др. Сашо
Коруновски

Поддршка nа
Националниот парк
Галичица

BMZ-N° 2001 66 827
и
7540/CRIC/COSPE/M
CD
НПГ / KfW,
2010/2011

3.

Проект координатор:
проф. Др. Мирјана
Секуловска (како
заменик министер за
информатичко
општество и
администрација)
Проект лидер: проф.
Др. Мирјана
Секуловска (како
заменик министер за
информатичко
општество и
администрација)

Меѓусебно поврзување
и користење на
регистрите и базите на
податоци во државните
институции –
интероперабилност

Проект на Владата на
Република
Македонија / 20082010

Универзитетска ИТ
мрежа (реформа на
универзитетската
мрежа МАРНет во
јавна установа
МАРнет)

Проект на Владата на
Република
Македонија/ 20092010

4.

Закон за МАРНЕТ

5.

Проект лидер: проф.
Закон за електронско
Др. Мирјана
управување
Секуловска (како
заменик министер за
информатичко
општество и
администрација)
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.

Проект на Владата на
Република
Македонија - 2009

Издавач / Година

11.

12.

2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Да
11.2. Магистерски работи
Не (Член на комисии)
11.3. Докторски дисертации
Не (Член на комисии)
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија
1.
Проф. Др.
Supply Chain
International Conference
Мирјана
Management in Food “Logistics – Opportunities
Секуловска
Industry in Hospitality and challenges”, UNWE,
Sofia, 23-25 September, 2014
2
Проф. Др.
The Importance of
Мирјана
Technology for
International Conference,
Секуловска
Microinsurance
October 3-5, Ohrid, 2013
Мр. Билјана
Organizations

3

Димоска
Проф. Др.
Мирјана
Секуловска
Мр. Ивона
Секуловска

The Impact of the
Information
Technologies in the
Knowledge
management

International Conference
“Knowledge Management”,
Agia Triada, Greece, 2-4
October, 2015

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски
трудови
Име и презиме
Д-р Лидија Симонческа
Дата на раѓање
01.01.1961
Степен на образование
VIII степен
Наслов на научен степен
Доктор на науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
VII 1
1983
Економски факултетстекнал со научен степен
Скопје
VII2
1992
Економски факултетБеоград
VIII
1998
Факултет за туризам
и угостителствиОхрид
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5–
5.03 –
50329 – друго,
Општествени
Економски
(организација)
науки
науки
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5–
5.14 – Туризам 51419 – друго
Општествени
и
науки
угостителство
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
Редовен професор
кое е избран и во која
угостителство - Охрид
51419 - друго
област
51406 – Туристичка
промоција
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Основи на менаџмент во
Осигурување/ ФТУ, Охрид
услужниот сектор
Царина и шредиција / ФТУ, Охрид
Безбедност и финансиска контрола
2.
Деловно планирање во
Туризам/ ФТУ, Охрид
туризмот
Хотелско-ресторанска /ФТУ, Охрид
Гастрономија,диететика,исхрана/ФТУ,
Охрид
3.

Стратегиски менаџмент во
услужниот сектор

4.

Меѓународен менаџмент во
услужниот сектор
Промотивни активности во

5.

Туризам/ФТУ-Охрид
Хотелско-ресторанска/ ФТУ, Охрид
Гастрономија/ ФТУ-Охрид
Царина и шпедиција / ФТУ, Охрид
Туризам / ФТУ, Охрид

6,

9.2.

E1
0.

туризмот

Хотелско-ресторанска / ФТУ, Охрид
Гастрономија,диететика,исхрана
/ФТУ,Охрид

Деловно планирање во
услужниот сектор

Осигурување /ФТУ, Охрид
Царина и шпедиција/ ФТУ,Охрид

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Менаџмент во царинско
Царина и шпедиција/ ФТУ-Охрид
работење
2.
Менаџмент во шпедитерско
Царина и шпедиција/ ФТУ-Охрид
работење
3.
Организација и управување со Осигурување/ФТУ-Охрид
неживотни осигурителни
компании
4.
Стратегиски менаџмент во
Осигурување/ ФТУ-Охрид
услужен сектор
5.
Компаративен јавен
Осигурување/ ФТУ-Охрид
менаџмент
6.
Меѓународен менаџмент во
услужниот сектор
Туризам/ ФТУ-Охрид
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Д-р Лидија
Tourist Product Quality 24th EuroCHRIE
Симонческа
Management as a factor CONGRESS, hosted
for Sustain Excellence
and organized by the
University of the
Aegean, Thessaloniki,
Greece, 25-28
oktomvri, 2006
2.
Д-р Лидија
Kadrovsko popolnuvawe Me|unarodna
Симонческа
i ekipirawe vo
konferencija "Biznisot
me|unarodniot
i globalizacijata",
menaxment
Ekonomski fakultetPrilep, Ohrid 19-20
oktomvri, 2007
3.
Д-р Лидија
Interactions and influence 19th Biennial
Симонческа
between management,
International Congress
effective leadership and
“Tourism &

organizational culture
(prerogative for
competitiveness of the
tourist enterprises)

Hospitality Industry
2008- New Trends in
Tourism and
Hospitality
Management”, May
07-09, 2008, Opatija,
Croatia, University of
Rijeka
4.
Д-р Лидија
Planning and
20-th Biennial
Симонческа
Rationalization the
International
Selling of
Congress, Tourism &
accommodation services Hospitality Industry
in Hotel Capacities
2010, "New Trends in
Tourism and
Hospitality
Management",
Opatija, 06-08 May,
2010
5.
Д-р Лидија
Changes and innovation XI
Симонческа
as a factor of
INTERNATIONAL
competitiveness of the
CONFERENCE,
tourism offer (case of
SERVICE SECTOR
Ohrid)
IN TERMS OF
CHANGING
ENVIRONMENT,
27-29 October 2011,
Ohrid
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број

1.

Profesors of Eberswalde
University for
Sustainable
Development and
Facultyof Tourism and
Hospitality- Ohrid

GermanMacedonianTraining
Program and Network
“Sustainable Tourism”
forSME in the Tourism
Sector, Academics and
Develorers

Foundation “Deutsche
Bundesstiftung
Umwelt (DBU)”, and
FHU-Eberswalde,
Germany, 2011-2013

2.

Д-р Лидија
Симонческа

Project – Region of
Negotino and
Alternative Tourism
Perspectives

This Project is funded
by the Eurepean
Union, 2008/2009

3.
4.

5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Д-р Лидија Симонческа Osnovi na menaxment

2.

Д-р Лидија Симонческа

Promotivni aktivnosti
vo turizmot-второ
издание

3.

Д-р Лидија Симонческа

Delovno planirawe- so
primena vo
osiguritelnite komapnii,

4.

Д-р Лидија Симонческа

Menaxment

5.

Д-р Лидија Симонческа

Delovno planirawe - so
primena vo turisti~kata
industrija-(vtoro
izmeneto i dopolneto
izdanie)

Издавач / Година
Centar za
nau~no
istra`uva~k
a
rabota,
Fakultet za
turizam i
ugostitelstv
o - Ohrid,
2006
godina
Centar za nau~no
istra`uva~ka
rabota,
Fakultet za turizam i
ugostitelstvo - Ohrid,
2006 godina
Centar za nau~no
istra`uva~ka
rabota,
Fakultet za turizam i
ugostitelstvo - Ohrid,
2007 godina
Centar za nau~no
istra`uva~ka
rabota,
Fakultet za turizam i
ugostitelstvo - Ohrid,
2008 godina
Centar za nau~no
istra`uva~ka
rabota,
Fakultet za turizam i
ugostitelstvo - Ohrid,
2010 godina

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Д-р Лидија
Tourist product quality
18-th Biennal
Симонческа
management
International Congress
"Tourism &
Hospitality Industry
2006- New trends in
tourism and hospitality
management", Opatija
2006
2.

Д-р Лидија
Симонческа

Employee selection and
development in
international business

Трет
меѓународен
конгрес "Hotel Plan
2007"-Hotelijerstvo i

turizam u globalnom
informatičkom
društvu, Београд, 2324 ноември, 2007

11.

12.

3.

Д-р Лидија
Симонческа

Etika, op{testvena
odgovornost i
reagibilnost vo
me|unarodniot biznis,

4.

Д-р Лидија
Симонческа

Some specifics of
effective decision
making in Tourism
industry in Risk
conditions

Me|unarodna
konferencija "Biznisot
i globalizacijata",
Ekonomski fakultetPrilep, Ohrid 19-20
oktomvri, 2007
Hotel Plan 2009, ,
Hospitality and
Tourism Holistic
Approach, Белград

5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
85
11.2. Магистерски работи
12
11.3. Докторски дисертации
2
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија

Прилог бр.
4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските
програми од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на
докторски трудови
Ivica Smiqkovski
Име и презиме
Дата на раѓање
20.03.1979
VII/3
Степен на образование
Наслов на научниот
Doktor na nauki
степен
Образовани Годин
Институција
е
а
Diplomiran
2001
FTU- Ohrid, Univerzitet
Каде и кога го завршил
po carina i
Sv.Kliment Ohridski - Bitola
образованието односно
{pedicija
се стекнал со научен
M-r na
2005
Ekonomski Fakultet – Skopje,
степен
ekonomski
Univerzitet Sv Kiril i Metodij nauki
Skopje
D-r na
2007
Ekonomski Fakultet ekonomski
Me|unaroden Otvoren
nauki
Univerzitet - Kiev
Подрачје
Поле
Област
Подрачје, поле и област
op{testveni
Ekono
на научниот степен
nauki
mski
Me|unarodna ekonomija
магистар
nauki
Подрачје
Поле
Област
Подрачје, поле и област
op{testveni
Ekono
на научниот степен
nauki
mski
Finansii
доктор
nauki
Доколку е во работен
Звање во кое е избран и
Институција
однос да се наведе
област
институцијата каде
Fakultet za turizam i
Vonreden profesor, finansii i
работи и звањето во кое ugostitelstvo - Ohrid
fiskalna ekonomija
е избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и
третиот цилус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на
студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Fiskalen sistem
Carina i {pedicija / FTU - Ohrid
1.
Transport i osiguruvawe vo
Carina i {pedicija / FTU - Ohrid
2.
me|unarodnata trgovija
Ne`ivotno osiguruvawe
Osiguruvawe / FTU – Ohrid
3.
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на
студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
Rizik i osiguruvawe
Osiguruvawe / FTU – Ohrid
1.

Sovremeni dano~ni sistemi
2.
3.
9.3

Osiguruvawe vo
me|unarodnata trgovija

Bezbednost i finansiska kontrola /
Fakultet za Bezbednost – Skopje
Carina i {pedicija / FTU - Ohrid

Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.

10.
Селектирани резултати во последните пет години
10. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
1
Ред.
Автор
Наслов
Издавач / година
број
Macedonian
Economy before
D-r Tome Nenovski and after the
D-r Ivica
Global
ELSEVIER / 2012
1.
Smiqkovski
Financial and
Economic
Crises
D-r Tome Nenovski
Remodeling of
D-r Ivica
the Macedonian DAVID PUBLISHING / 2011
2.
Smiqkovski
economy
D-r Klime Poposki
Analysis of the
credit risks and
determination of
D-r Nada Petru{eva credit ratings
JOURNAL OF PROCESS
D-r
Ivica
before
the
MANAGEMENT – NEW
3.
Smiqkovski
decision for
TECNOLOGIES / 2014
financing and
insurance of
export credits
Bank credits as
D-r Nada Petru{eva a funding source International Magazine for
D-r Ivica
for international Social Sciences VISIONS /
4.
Smiqkovski
business
2015
financing
Export Credit
D-r Ivica
Agencies, the
HORIZONTI / 2014
5.
Smiqkovski
case of MBDP
10. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти
2
(до пет)
Ред.
Автор
Наслов
Издавач / година
број
1.

D-r Daniela

“Социо-економски

FTU /2015

Milo{oska
D-r Ivica Smiqkovski
D-r Jordan Koceski

ефекти од туризмот во
Охрид за период 20042014”

2.
3.
4.
5.
10.
3

10.
4

Печатени книги во песледните пет години (до пет)
Ред.
Автор
број

Наслов

Издавач / година

1.

D-r Ivica Smiqkovski

Ne`ivotno osiguruvawe

FTU / 2011

2.

D-r Ivica Smiqkovski

Transport i osiguruvawe vo
me|unarodnata trgovija

FTU / 2012

3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.

11.

12.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.
Додипломски работи
70
1
11.
Магистерски работи
3
2
11.
Докторски работи
4
3
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните
четири / пет години
12. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
1
научни списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
бро Автор
Н Наслов
Издавач / година
ј
1.
2.
3.
4.
5.

12.
2

12.
3

6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
бро Автор
Н Наслов
Издавач / година
ј
1.
2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните
четири години
Автор
Наслов на трудот
Н
Меѓународен
Година
Ред.
собир/
број
конференција
1.
2.
3.

Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од
бр.4
прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Јован Стојаноски
2.
Дата на раѓање
07 Август 1970 година
3.
Степен на образование
VIII
4.
Наслов на научен степен
Доктор на науки од област на Туризам
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се
VII/1
1994
Економски факултетстекнал со научен степен
Скопје
VII/2
1999
Економски факултетСкопје
VIII
2003
Факултет за туризам
и угостителствоОхрид
6.
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5–
5.0350325-Маркетинг
Општествени
Економски
науки
науки
7.
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5–
5.14 – Туризам 51414-Туристички
Општествени
и
Маркетинг
науки
угостителство
8.
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
Вонреден професор, 51406;
кое е избран и во која
угостителство – Охрид
51414;
област
9.
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Маркетинг истражување
Осигурување; Царина и Шпедиција;
/ФТУ-Охрид
2.
Канали на продажба
Осигурување/ФТУ-Охрид
3.
Промотивни активности
Туризам/ФТУ-Охрид
4.
Меѓународна шпедиција
Царина и Шпедиција/ФТУ-Охрид
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Маркетинг истражување
Туризам/ФТУ-Охрид
2.
Управување со продажба на
Осигурување/ФТУ-Охрид
услуги
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.

10.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Д-р Јован
The Role Of E–Commerce
Стојаноски
In Small Tourism
Д-р Лилиана
Businesess In A Global
Елмази
Setting. Trends And
Challenges. Case Of
Albania And Macedonia

Издавач / Година

1st Annual EuroMed
Conference “European
and Mediterranean
Trends And Challenges
in the 21st
Century“,Marseille,
France (2008)
2.
Д-р Јован
A New Effort for
Nova Evropa-Nova
Стојаноски
TourismGrowthin
Turisticna destinacija
Д-р Ристо
WesternBalkan
(New Europe-New
Речкоски
Region: National Strategy Tourist Destination",
for Tourism Development Portoroz, Republika
in the RM 2008 -2012
Slovenija, (Maj 2008)
3.
Д-р Јован
The Roles of Cultural
4th CIRCLE Conference
Стојаноски
Activities (festivals and
"For Consumer
Д-р Лилиана
events) in the local
Behaviour and Retailing
Елмази
Tourism development
Research" Kalabria,
Italia,(12-13 April 2007)
4.
Д-р Јован
An Environmental
"New perspectives and
Стојаноски
sustainable in viewpoint of values in world
Д-р Лилиана
Tourism Market
tourism&tourism
Елмази
Competitiveness in the
management in the
Global Settings
future"Alanija, Turcija
(20-26/11/2006)
5.
Д-р Јован
Ecologically oriented
2nd International
Стојаноски
Marketing Research and
Scientific Conference
Д-р Лилиана
Consumers activities and
(IFEBR 2011)
Елмази
their correlates
Insights in Finance,
Economics and Business
Research and the
Challenges of the New
Milenium
(Vlora, Albania, 2011)
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Developing of Tourism
Advertising Programme of
Ohrid Municipality
2.
Integrated Programme for HR
Funded by EU
Development via Education for
producing and Advertising of
Local Tourist and Gastronomy
product
3.
Project-Region of Negotino and Funded by EU
Alternative Tourism Perspective

4.

5.

German-Macedonian Training
Program and Network
“Sustainable Tourism” for SME
in the Tourism Sector,
Academics and Developers

SUSTCULT (Achieving
Sustainability through an
Integrated Approach to the
Management of Cultural
Tourism)
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Јован Стојаноски,
Меѓународна
Александар Трајков
шпедиција

Master Course “Sustainable
Tourism Management” at
the Eberswalde University
for Sustainable
Development (University of
Applied Sciences) and the
Faculty of Tourism and
Hospitality Ohrid (20112013)
South-East Europe
Transnational Cooperation
Programme – priority 4

Издавач / Година

ЦНИР при ФТУОхрид,
2008 година
2.
Јован Стојаноски,
Канали на продажба
ЦНИР при ФТУЈордан Ќосевски
Охрид,
2009 година
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Д-р Јован Стојаноски An Environmentally
International conference
Sustainable in
the proceedings book
Viewpoint of Tourism ‘New perspectives and
Market
values in world
Competitiveness in
tourism&tourism
the Global Settings
management in the future
; (2006); alanya- turkey;
ISBN; 975-7666-82-3 (
TK)
2.
Д-р Јован Стојаноски Effects of
Current Problems of
М-р Александар
Multinational
Tourism Development in
Трајков
companies in Tourism Countries of CE Europe,
Kielce, (2008)
3.
Д-р Јован Стојаноски The Role of
University of Tirana
Д-р Лилиана Елмази
Marketing for
(2008)
Tourism
Development-the Case
of Albania and
Macedonia
4.
Д-р Јован Стојаноски Cultural and Leisure
International
Tourism in Viewpoint management
of Museum Tourism
development research
book; volume xv 2006:
advances in global

5.

11.

12.

management
development ISBN; 1888624-05-1
Abhijeet Publishers, New
Delhi, India.
(2010)

AlexandruNedelea, PhD
Babu P George, PhD
3. Comparative
Roselyne Nyawiri
Tourism
Okech, PhD,
Marketing
Liljana Elmazi, PhD,
Case
Studies Tirana
KaragiannisStefanos,
PhD,
Slobodan Čerović, PhD,
Tatjana Petkovska
Mirchevska,
Nada Sekulovska, PhD,
Jovan STOJANOSKI,
PhD,
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
ДА
11.2. Магистерски работи
ДА
11.3. Докторски дисертации
НЕ
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски
трудови
Име и презиме
Јаготка Стрезовска
Дата на раѓање
05.04.1961
Степен на образование
VIII/2
Наслов на научен степен
Доктор на филолошки науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Индустрија
образованието односно се
Професор по
1980-1984
Универзитет „Св.
стекнал со научен степен
германски
Кирил и Методиј„ –
јазик (наставна
Скопје
и преведувачка
Филолошки Факултет
насока
„Блаже Конески„ Скопје
1996-1999
Универзитет „Св.
Магистер на
Кирил и Методиј„ –
филолошки
Скопје
науки
Филолошки Факултет
„Блаже Конески„ Скопје
2001-2006
Универзитет „Св.
Доктор на
Кирил и Методиј„ –
филолошки
Скопје
науки
Филолошки Факултет
„Блаже Конески„ Скопје
Подрачје ,поле и област на Област
Поле
Подрачје
научниот степен магистер
Германистика Наука за
Хуманистички науки
јазикот
(лингвистика)
Подрачје ,поле и област на Област
Поле
Подрачје
научниот степен доктор
Германистика Наука за
Хуманистички науки
јазикот
(лингвистика)
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Факултет за туризам и
Редовен професор во
кое е избран и во која
угостителство, Охрид
областа на науката за
област
јазикот/ Германистика
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Германски јазик I
Туризам, Царина и шпедиција,
Осигурување, Хотеслко-ресторанска,
Гастрономија, исхрана и диететика,
Гастрономија и БФК – ФТУ Охрид

2.

9.2.

9.3.

Германски јазик II

Туризам, Царина и шпедиција,
Осигурување, Хотеслко-ресторанска,
Гастрономија, исхрана и диететика,
Гастрономија и БФК - ФТУ Охрид

3.
Синтакса
Педагошки факултет - Битола
4.
Лексикологија на СГЈ
Педагошки факултет – Битола
5.
Семантика на СГЈ
Педагошки факултет – Битола
6.
Синтакса 1 и 2
Филолошки факултет – Штип
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Интеркултурна компетенција
Факултет за туризам и угостителство –
во деловниот дискурс
Охрид
2.
Интеркултурна компетенција
Факултет за туризам и угостителство –
во туристичкиот дискурс
Охрид
3.
Образование, тренинг и
Факултет за туризам и угостителство –
вработување
Охрид
4.
Лингвистички основи на
Педагошки факултет – Битола
наставата по германски јазик
5.
Модерни тенденции на
Филолошки факултет – Штип
современиот германски јазик
6.
Јазична политика и
Филолошки факултет – Штип
мултилингвизмот во Европа
7.
Применета лингвистика
Филолошки факултет – Штип
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Контрастивна лингвистика и
Германско-македонски - Универзитет
наставата по странски јазик
Св. Климент Охридски, Педагошки
факултет – Битола
2.
Истражувања на јазичните
Факултет за туризам и угостителство –
комуникации во туризмот
Охрид

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Jagotka Strezovska PhD Curriculum für DaF im
Fremdsprachenuntercht
in Bosnien-Herzegovina,
Kroatien, Makedonien
und Serbien
2.

Jagotka Strezovska PhD
Koav.

3.

Jagotka Strezovska

Mazedonian experience
on the field of cultural
tourisam
German language tourist
information in
Macedonia and the

Издавач / Година
Bayerisches
Hochschulzentrum für
Mittel-, Ost- und
Südosteuropa,
Universität Regensburg,
Deutschnad, 2012
Образование и Наука,
ЕАД, Софија, 2011
Elsevier Ltd, Faculty of
Tourism and
Hospitality – Ohrid,

translational activity

Republic of
Macedonia, 2012

4

Jagotka Strezovska

Perspektivieren in
interkultureller
Kommunikation – eine
kontrastive
Untersuchung des
deutschen und
makedonischen
Werbetextes

6. Jahrestagung des
Südosteuropäischen
Germanistenverbandes
Pristina, Kosovo, 2013

5.

Jagotka Strezovska

Curriculum für DaF im
Fremdsprachenunterrich
t in BosnienHerzegovina, Kroatien,
Mazedonien und Serbien

6.

Jagotka Strezovska PhD

Cultural differences in
tourism communication

Bayerisches
Hochschulzentrum für
Mittel-Ost und
Südosteuropa,
Universität Regensburg,
2011
NETWORK-Tourism,
JAR, Johanesburg,
2009.

7.

Jagotka Stzrezovska

8.

Jagotka Strezovska

4. Die
kulturspezifische
Lexik
im
Deutschen
und
Makedonischen

International
standardizing of the
tourist terminology,

INSTITUT FÜR
“GERMANISTIK
UND
NIEDERLANDISTIK”
PHILOLOGISCHE
FAKULTÄT
UNIVERSITÄT
VELIKO TARNOVO
“HLL. KYRILL UND
METHOD”,
Röhrig
Universitätsverlag,
Deutschland, 2010

“Туризмот во услови
на
глобална
економска рецесија”,
Факултет за туризам и
угостителство
Охрид, јуни, 4-5, 2009
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Universitätsprofessoren German-Macedonian
Deutsche Bundestiftung

der Universität
Eberswalde

Training Program and
Network…

für Umwelt und FHU
Eberswalde,
Deutschland, 20112013

2.

FTU – US Embassy
Skopje

American culture and nd
Mavrovo, 2012
Tourism

3.
4.

FTU – US Embassy
Skopje
Deutschlehrer

5.

Deutschlehrer

6.

Jagotka Strezovska PhD

Cultural diversity in
hospitality industry
Deutsch kreativ .
Deutsch interaktiv
100 Jahre vom Brüder
Grimm
Custamer – oriented
brand-value
measurement of the
destination “Macedonia”
in the Source Region of
Germany,

Mavrovo, 2012
Plovdiv, 2012
Bitola, 2013
Ohrid, 2013
FHS Heide,
Deutschland, Факултет
за туризам и
угостителство Охрид, 2009

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Јаготка Стрезовска
Германски во туризмот ФТУ Охрид, 2014
2.

Јаготка Стрезовскa

Деловен германски
ФТУ, Охрид, 2012
јазик
3.
Јаготка Стрезовска
Деловни комуникации ФТУ Охрид, 2007
во осигурувањето
4.
Јаготка Стрезовска
Деловни комуникации ФТУ Охрид, 2007
во хотелиерство и
угостителството
10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Jagotka Strezovska,
Rahmencurriculim für
Goethe Institut,
koav.
Deutsch als
München-Belgrad,
Fremdsprache im
2007
studienbegleitenden
Fremdsprachenunterrich
t an Universitäten und
Hochschulen in
Bosnien-Herzegowina

2.

Grupa univerzitetski
profesori od Bosna i
Herzegovina, Hrvatska,
Makedonija i Srbija

“Mit Deutsch studieren,
arbeiten, leben“ Übersetzung der
Wortlisten des
Lehrwerkes

Arcipelago Edizioni,
Milano, 2010

3.

Strezovska Jagotka,
Koavtor

Fakultät für
Lebensmitteltechnologi
e , Universitäin Osijek,
Kroatien i
Goethe Institut
Kroatien, 2007

4.

5. Jagotka
Stzrezovska

Okvirni kurikulum za
Njemacki u nastavi
stranih jezika kako
propratni studijski
predmet na sveucilistima
i visokim skolama u
Hrvatskoj
6. Die
kulturspezifische
Lexik
im
Deutschen
und
Makedonischen

Röhrig
Universitätsverlag,
Deutschland, Institut
für Germanistik und
Niederlandistik”Philologische Fakultät –
Universität Veliko
Tarnovo “Hll. Kyril und
Method”, 2010

11.

12.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Да
11.2. Магистерски работи
Да
11.3. Докторски дисертации
Да
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред.
Број Grupa
“Mit Deutsch studieren, arbeiten,
Arcipelago Edizioni,
1.
univerzitetski leben“ –(Übersetzung der Wortlisten Milano, 2010
profesori od des Lehrwerkes)
Bosna i
Herzegovina,
Hrvatska,
Makedonija i
Srbija
2.
Jagotka
Übersetzung von Kulturspezifika in
Wissenschaftliche
Strezovska
touristischen Texten
Sprachkonferenz,
Eisenstadt, Austria,
14-15 Mai 2014

3

Jagotka
Strezovska

Kulinarismen in der österreichischen
Küche als kulturelle und nationale
Identitätsprachwissenschaftliche
Untersuchung am Beispiel von
Kriegskochbüchern

4.

Jagotka
Strezovska

Rahmencurriculum für DaF im
studienbegtleitenden
Fremdsprachenunterricht an
Universitäten in Republik
Mazedonien

5.

Jagotka
Strezovska

6.

Jagotka
Strezovska

7.

Jagotka
Stzrezovska

8.

7. Jahrestagung des
Südosteuropäischen
Germanistenverbande
s
Sarajevo
BosnienHerzegowina, 2014

Goethe Institut
Verbindungsbüro
Skopje,
Fakultät für
Tourismus und
Gastgewerbe, Ohrid,
2013
The communicative function of the
21st biennial
language in tourism
international congress
Tourism &hospitality
industry 2012,
Опатија 2012
Kulturspezifisches Verhalten und
Прва меѓународна
erfolgreiche interkulturelle
конференција
Kommunikation im Tourismus
Foreign Languages
and Tourism,
Опатија 2012
Veliko
7. Die kulturspezifische Lexik im Universität
Deutschen und Makedonischen Tarnovo “Hll. Kyril
und Method”,
Röhrig,
Universitätsverlag,
Deutschland, 2010

Jagotka
Strezovska

„Nähe und Distanz in der
interkulturellen Fachkommunikation
im Berufsfeld „ Tourismus"

7. Jahrestagung des
Südosteuropäischen
Germanistenverbande
s
Kraguevac, Srbija,
2015

Jagotka
Strezovska

Perspektivieren in interkultureller
Kommunikation – eine kontrastive

6. Jahrestagung des
Südosteuropäischen

Untersuchung des deutschen und
makedonischen Werbetextes

Germanistenverbande
s
Pristina, Kosovo,
2013
21st biennial
international congress
Tourism &hospitality
industry 2012,
Опатија 2012
Годишен зборник на
Филолошки
факултет, вол. 2,
стр. 145-150, УГД,
Штип, 2011
XII International
Scientific Conference
on the Service Sector
– Ohrid, 3. – 5.
October 2013
1 st international
conference Foreign
languages and
tourism, May 04 - 05,
2012 Opatija, Croatia

9.

Jagotka
Strezovska

The communicative function of the
language in tourism

10.

Јаготка
Стрезовска

Осврт врз јазичното влијание во
германскиот
и
македонскиот
современ јазик

11.

Strezovska
Jagotka

Professional language
communication in the globalized
business world

12.

Strezovska
Jagotka

13.

Jagotka
Stzrezovska

14.

Jagotka
Strezovska

German language tourist information
in Macedonia and the translational
activity

Elsevier Ltd, Faculty
of Tourism and
Hospitality – Ohrid,
Republic of
Macedonia, 2012

15.

Jаготка
Стрезовска

Современите тенденции во
лингвистиката на стручните

Хоризонти,
Меѓунароно научно

Kulturspezifisches Verhalten
und
Erfogreiche
Interkulturelle
Kommunikation
im
Tourismus

Veliko
8. Die kulturspezifische Lexik im Universität
Deutschen und Makedonischen Tarnovo “Hll. Kyril
und Method”,
Röhrig,
Universitätsverlag,
Deutschland, 2010

јазици

16.

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Стрезовска,
Јаготка,
коав

Die kulturspezifische Lexik
Deutschen und Makedonischen

списание,
Општествени и
хуманистички науки,
IX број 9, Април
2013 Битола,
Издавач
Универзитет „Св.
Климент Охридски “
– Битола
im 2.Конгрес на
Германисти и
Германистки на
Југоисточна Европа
на тема
Повеќејазичноста –
ИнтеркултурностаИнтермедијалноста
Германскиот јазик –
јазик, кој не поврзува
во Велико Трново,
Бугарија од 30.093.10.2010 год.
Зборник во
Универзитетското
издаваштво Röhrig
во Германија, 2014
год.

Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од
прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Александар Трајков
Име и презиме
Дата на раѓање
05.08.1979
Докторат
Степен на образование
Доктор на економски науки
Наслов на научниот степен
Образовани
Година
Институција
е
Доктор на
2012
УКИМ, Економски
Каде и кога го завршил
науки
факултет – Скопје
образованието односно се
Магистер
2007
УКЛО, ФТУ Охрид
стекнал со научен степен
на науки
Дипломира 2003
УКЛО, ФТУ Охрид
н менаџер
по царина и
шпедиција
Подрачје
Поле
Област
Подрачје, поле и област на
5
5.14
51419 друго – Меѓународен
научниот степен магистар
општествен туризам
туризам

7
Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор
8.

9.

и науки

и
угостите
лство

50318 Економика на
туризам и угостителство

Подрачје
5
општествен
и науки

Поле
5.03
економск
и науки

Област
50309 меѓународна
економија
50319 економика на
надворешна трговија
Звање во кое е избран и
област
Доцент
50309, 50319

Доколку е во работен однос да Институција
се наведе институцијата каде
УКЛО, ФТУ – Охрид
работи и звањето во кое е
избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
цилус на студии
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии
Ред.
број
1.
2.
3.
4.
9.2

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Меѓународна шпедиција
Применето шпедитерско
работење
Интегрирани набавки и
логистички менаџмент
Трговска логистика

Царина и шпедиција / ФТУ Охрид
Царина и шпедиција / ФТУ Охрид
Менаџмент во услужен сектор / ФТУ
Охрид
Царина и шпедиција, Менаџмент во
услужен сектор, Осигурување, Туризам

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии
Ред.
број

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Менаџмент во шпедитерско
Царина и шпедиција / ФТУ Охрид
работење
Слободни економски зони
Царина и шпедиција / ФТУ Охрид
2.
Транспортни системи
Царина и шпедиција / ФТУ Охрид
3.
Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
1.

9.3

10.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
Influence of
Trajkov Aleksandar
International Trade
1.
Biljan Jovanka
Flows on International
Trade in Logistic

Издавач / година
Greener Journal of Business
and Management Studies 4 (2),
045-051 (ICV:6.03) / 2014

Services in Macedonia
Certain International
Aspects Of Customs
Modernization Process
Logistic Services Trade
Balance as Indicator of
Macedonian Logistic
Industry Potential

International Scientific
Magazine "Horizons" Social
2.
Sciences and Humanities 2013
Procedia-Social and Behavioral
Trajkov Aleksandar
Sciences 44, 314-322 (CPCI
3.
Jovanka Biljan
Web of Science Thompson
Reuters) / 2012
The 6th International Days of
International Trade in
Statistics and Economics,
Trajkov Aleksandar
Logistic Services in
1120-1131 (CPCI Web of
4.
Jovanka Biljan
CEFTA 2006 Countries Science Thompson Reuters) /
2012
Risk Management and
Procedia-Social and Behavioral
Customs Performance
Biljan Jovanka
Sciences 44, 301-313 (CPCI
Improvements: The
5.
Trajkov Aleksandar
Web of Science Thompson
Case of the Republic of
Reuters) / 2012
Macedonia
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Biljan Jovanka
Trajkov Aleksandar

Ред.
број

Автор

1.

Трајков Александар
Јованка Билјан

2.

Aleksandar Trajkov

3.

Aleksandar Trajkov
Spasko Kostoski

Наслов

Издавач / година

Социо-економски ефекти од
туризмот во Општина
Охрид за период 2004 –
2014 (Анализа на
туристичката сезоналност
во Охрид во периодот 2004
– 2014)
International School of
Economics (Trade logistics in
Modern Business
Environment)
Destination branding:
Competitive potential of
Ohrid as a tourist brand

Факултет за туризам и
угостителство – Охрид,
2015

Faculty of Economics
Nis Serbia 2015
Municipality of Ohrid,
EKULTUR Ohrid, 2012

4.
5.
10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет)
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач / година

1.

Трајков Александар

Трговска логистика

ФТУ Охрид 2015

2.

Трајков Александар

3.

Стојаноски Јован

Светска трговска
организација и трговијата
со логистички услуги
(докторска дисертација)
Меѓународна шпедиција

Економски факултет
Скопје 2012
ФТУ Охрид 2008

Трајков Александар

11.

12.

4.
5.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
Издавач / година
број
Gender employment
Djurdjica Stojanovc,
inequality in transport and
The 5th International
Jovanka Biljan,
logistics industry: the
Conference on Women’s
1.
Aleksandar Trajkov
specifics in the Republic of
Issues in Transportation
Dragana Sarac,
Serbia and the Republic of
WIIT Paris 2014
Macedonia
International tourist arrivals
J Biljan
EMC Review-Časopis za
and transport infrastructure in
A Trajkov
ekonomiju-APEIRON 3
2.
the Republic of Macedonia:
S Jakupovic
(1) 2012
perspective overview
A Trajkov
Destination Branding:
Economic Themes 50
J Biljan
Competitive Potentials Of
3.
(4), 661-678 / 2012
S Kostoski
Ohrid As A Tourist Brand
Jovanka Biljan
Barriers to International
Conference Proceedings,
Aleksandar Trajkov
Trade of Logistic Services
8th Ann. Int.
Conference, “Logistics
In The Changing
4.
World”, University of
National and World
Economy, Centre for
Logistics Research and
Training, 2011, Sofia
Aleksandar Trajkov
Contemporary Trends in
Scientific Journal
Trade Logistics
“Horizons” 2011,
5.
University of St.
Kliment Ohridski-Bitola
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Додипломски работи
Повеќе од 20
11.2 Магистерски работи
3
11.3 Докторски работи
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет
години
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Ред.
Автор
Н Наслов
Издавач / година
број
Influence of International
Greener Journal of
Trade Flows on
Business and
Trajkov Aleksandar
International Trade in
Management Studies 4
1.
Biljan Jovanka
Logistic Services in
(2), 045-051 (ICV:6.03) /
Macedonia
2014

2.

3.

Biljan Jovanka
Trajkov Aleksandar

Certain International
Aspects Of Customs
Modernization Process

Trajkov Aleksandar
Jovanka Biljan

Logistic Services Trade
Balance as Indicator of
Macedonian Logistic
Industry Potential

International Scientific
Magazine "Horizons"
Social Sciences and
Humanities 2013
Procedia-Social and
Behavioral Sciences 44,
314-322 (CPCI Web of
Science Thompson
Reuters) / 2012
Procedia-Social and
Behavioral Sciences 44,
301-313 (CPCI Web of
Science Thompson
Reuters) / 2012

Risk Management and
Customs Performance
Biljan Jovanka
Improvements: The Case
4.
Trajkov Aleksandar
of the Republic of
Macedonia
International tourist
Biljan Jovanka
arrivals and transport
EMC Review-Časopis za
Trajkov Aleksandar
infrastructure in the
ekonomiju-APEIRON 3
5.
Jakupovic Sanel
Republic of Macedonia:
(1) 2012
perspective overview
Trajkov Aleksandar
Destination Branding:
Economic Themes 50
Biljan Jovanka
Competitive Potentials Of
6.
(4), 661-678 / 2012
Kostoski Spasko
Ohrid As A Tourist Brand
12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автор
Н Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автор
Наслов на трудот Н
Меѓународен Година
Ред.
собир/
број
конференција
International
Scientific
Customs Risk
Conference
Biljan Jovanka
Management – Time Of
EDASOL 2015 2015
1.
Trajkov Aleksandar Declaration Processing By
Banja Luka,
Control Channels
Bosnia and
Herzegovina
The 5th
Gender employment
International
Djurdjica
inequality in transport and Conference on
Stojanovc, Jovanka
logistics industry: the
Women’s Issues
Biljan,
2014
2.
specifics in the Republic
in
Aleksandar Trajkov
of Serbia and the Republic Transportation
Dragana Sarac,
of Macedonia
WIIT 2014
Paris

3.

Aleksandar
Trajkov, PhD
Jovanka Biljan

4.

Comparing business
Aleksandar Trajkov regulations across Western
Balkans

5.

6.

International Trade in
Logistic Services in
CEFTA 2006 countries

6th Int.
Conference:
Days of
Statistics and
Economics,
University of
Economics
Prague,
2012
University of
Economics
Kosice and
Rennes Intern.
School of
Bussiness, 1215 Sept. 2012
4th International
Student
Conference
On Governance
Fraud Ethics
2012
And Social
Responsibility,
April 4-7, 2012
Antalya Turkey

Risk management and
XI International
Jovanka Biljan,
Customs performance
Conference
Aleksandar Trajkov improvements: The case of
“Services sector
the Republic of Macedonia
in terms of
changing
and
and
2011
environment”,
27-29, October,
Logistic services trade
2011, Ohrid,
Aleksandar Trajkov balance as indicator of
Macedonia
Jovanka Biljan
Macedonian logistic
industry potential
International
Scientific
Conference:
Cultural
corridor Sofia –
Ohrid, Cultural
Aleksandar
Local residents awareness
tourism without
Trajkov,
on cultural tourism
2011
boundaries,
Spasko Kostoski
potential of Ohrid
South West
University
“Neofit Rilski”
Blagoevgrad,
UKLO Bitola,
Kjustendil,

Ohrid

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на
докторски трудови
Име и презиме
ЗоранТунтев
Дата на раѓање
17.12.1969
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Докторнанаукиодобластанатуризмот и
угостителството
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Институција
образованието односно се Високо
УниверзитетСв.
1989‐1993
стекнал со научен степен образование
КлиментОхридски ‐
Битола, ФТУ Охрид
Магистерна
УниверзитетСв.
1995‐1997
наукиод
КлиментОхридски ‐
областатуриза
Битола, ФТУ Охрид
м
и
угостителство
Докторна
1999 – 2004
УниверзитетСв.
наукиод
КлиментОхридски ‐
областатуриза
Битола, ФТУ Охрид
м
и
угостителство
Подрачје ,поле и област
Подрачје
Поле
Област
на научниот степен
Туризам и
Туризам
Хотелиерство,
магистер
угостителство
Туризам
‐ друго
Подрачје ,поле и област
Подрачје
Поле
Област
на научниот степен
Туризам и
Туризам
Хотелиерство,
доктор
угостителство
Туризам
‐ друго
Доколку е во работен
Институција
Звање во кое е избран и
однос да се наведе
област
институцијата каде
Факултетзатуризам и
Редовенпрофесорпо
работи и звањето во кое е угостителство ‐ Охрид
предметиодобластТуризaм
избран и во која област
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и
третиот циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Хотелиерство
Туризам, Хотелско‐ресторанска
2.
Хотелскиинжењеринг
Туризам, Хотелско‐ресторанска,
Гастрономија
3.
Туристичкадестинација
Туризам, Хотелско‐ресторанска,
Гастрономија
4.
Животнасредина и туризам
Туризам, Хотелско‐ресторанска,

10.

Гастрономија
5.
Култура и одржлив развој
Културен менаџмент
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Селективниоблицинатуризам Туризам
2.
Меѓународнохотелиерство
Менаџментвотуризмот
3.
Одржливост во
Гастрономија, Исхрана, Диететика
угостителската индустрија
4.
Туризам и локален
Туризам, Хотелско–Ресторанска,
економски развој
Гастрономија,ГИД, Осигурување,
Царина и Шпедиција
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релативни печатени научни трудови (до пет)
.
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Проф. Д-р Зоран “Студија за
Општина
Тунтев,
Крушево, 2012
валоризација на
Доц. Д-р Татјана
заедничкото
Димоска
архитектонско
наследство и развој
на религиозниот
туризам за
подрачјето на
Крушево” ,
интегриран план за
промоција на
заедничкото
архитектонско
наследство и развој
на религиозниот
туризам во
прекуграничната
област Промокрос
2.
Prof. TatjanaDimoska
Journal of process
“The relationship
Ph.D.
management: New
between small and
Prof. Zoran Tuntev
Technologies,
medium-sized
Ph.D.
International, Vol.3,
enterprises, tourism
Prof.
Issue 1, 2015, pp.18and economic
BrankoNikolovski
27, Vranje, Serbia
development”
Ph.D.
3.
Проф. Д-р Татјана
Факултет
за
“Влијание на
Димоска
туризам
и
туризмот врз
Проф. Д-р Зоран
угостителство
–
вработеноста во
Тунтев
Охрид, 2015/2016
Република

Македонија и
општина Охрид”

11.

12.

4.
5.
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до
.
пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Проф. Д-р Зоран “Промоција на
Општина Крушево,
Тунтев,
заедничкото
2012
Доц. Д-р Татјана
архитектонско
Димоска
наследство и развој
на религиозниот
туризам во Крушево
и прекуграничната
област Промокрос”
2.
Проф. Д-р Зоран
“Социо-економски
Факултет за
Тунтев
ефекти од туризмот туризам и
Проф. Д-р Татјана
во општина Охрид за угостителство –
Димоска
период 2004-2014”
Охрид, Охрид, 2015
3.
4.
5.
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
.
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
.
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
да
.
11.2 Магистерски работи
да
.
11.3 Докторски дисертации
.
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири /
пет години
12.1 Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни
.
истражувачки списанија или меѓународни научни публикации во даденото
поле (до шест) во последните пет години
Ред.
број
1.

12.2
.

12.3
.

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во
мегународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач /
број
Година
1.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните
четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференц
ија
1.
2.
3.

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв
циклус на студии и за ментори на докторски трудови
Елена Цицковска
Име и презиме
18.05.1968
Дата на раѓање
VIII
Степен на
образование
Докторпофилолошкинауки
Наслов на
научниот степен
Каде и кога го
Образование
Година
Институција
завршил
Магистерпо филолошкинауки
2003
Универзитет “Св. Кирил и
образованието
Методиј“, Скопје
односно се стекнал Докторпофилолошкинауки
2013
Универзитет “Св. Кирил и
со научен степен
Методиј“, Скопје

Подрачје, поле и
Подрачје
Поле
Област
област на
Хуманистички науки
Наука за
Методика на јазик,
научниот степен
јазикот
Германистика
магистер
7. Подрачје, поле и
Подрачје
Поле
Област
област на
Хуманистички науки
Наука за
Методика на јазик,
научниот степен
јазикот
Германистика
доктор
8. Доколку е во
Институција
Звање во кое е избран и
работен однос да се
области
наведе
Факултет за туризам и угостителство Доцент, Германистика
институцијата
Охрид
каде работи и
звањето во кое е
избран и во која
област
9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на
89. студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Насловнапредметот
Студискапрограма / институција
број
Германски јазик 1
1.
Германски јазик 2
2.
Германски јазик 3
3.
Германски јазик 4
4.
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Насловнапредметот
Студискапрограма / институција
број
Вештини и стратегиинапреговарање /
1.
2.
/
/
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
број

1.
/
/
2.
/
/
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
Цицковска
Unstimmigkeit zwischen Bedarf an
Елена
Fremdsprachen auf dem Markt und dem
1.
Hochschulangebot in Europa und
Mazedonien
Цицковска
The importance of learning foreign
Елена
languages in the higher education of
entrepreneurs“.
2.

Издавач / година

Journal L´Association 1901
"SEPIKE" Ausgabe 11.
Frankfurt, Deutschland,
2015, 6-14
Creative Education for
Employment Growth / [The
Fourth] International
Conference Employment,
Education and
Enterpreneurship [EEE
2015], Belgrade, Faculty of
Business Economics and
Entrepreneurship. 2015, 219233
Цицковска
Konzept zu einem inhaltsflexiblen
Интернационален конгрес
Елена
Aufgaben- und Methodenraster,
на наставници по
германски јазик –IDT,
Болцано, 2013
3.
Бариќ
Vorstellung einer Lernplattform für den
Интернационален конгрес
Кармелка,
studienbegleitenden Deutschunterricht als
на наставници по
4.
Цицковска
Mittеl zur Umsetzung des SDUгермански јазик –IDT,
Елена
Rahmencurriculums
Болцано, 2013
Бариќ
DAF-Lernplattform für blended learning mit 1.Интернационална
5.
Кармелка,
Tourismusstudenten
конференција за странски
Цицковска
јазици и туризам, Опатија,
Елена
2012, 38-52
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број
д-р
„Интеркултурни способности на
Факултет за туризам и
1.
Катерина
туристичките водичи ангажирани од
угостелство, Охрид, 2016
Ангелевска- туристичките агенции во Охрид“
Најдеска, д- Проект: “Социо-економски ефекти од
р Елена
туризмот во Охрид за период од 2004 до
Цицковска, 2014 година“
м-р
Климент
Наумов
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / година
број

1.

Цицковска,
Е. и др.,

Рамковен курикулум за германски јазик
на нефилолошки факултети на
универзитетите во Република Македонија
MitDeutschinEuropasichbesserverständigen,
StudienbegleitenderDeutschunterrichtA2/B1,
Lehrerhandbuch,– CD (Водич за
наставници за учебникот
„MitDeutschstudierenarbeitenleben)
Mit Deutsch studieren arbeiten leben. Band
1 A2-B1. (Интернационален учебник по
германски јазик за високо образование)

Baric K.,
Cickovska,
E, LeviHillerich D,
Serena S
Baric K.,
Cickovska,
3.
E., LeviHillerich D,
Serena S.
(ed.)
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
Работна
Наставна програма за германски јазик за
1.
група
средно четиригодишно образование
2.

ФТУ и Гете-Институт,
Охрид, 2013
ArchipelagoEdizioni,
LINGUISTICAAPPLICATA
, Milano, 2012

Arcipelago edizioni, Milano,
2010

Издавач / година
Министерство за
образование и наука на
Р.М. 2014

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научнисписанија или
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач /година
број

1.

2.
3.
4.
5.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
Автори
Наслов
Издавач /година
број

Procedia – Social and
Behavioral Schiences,
Volume 44, Elsevier, 2012,
258-264.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.број Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
собир/
конференција
1.

1.

Цицковска Елена Research оf service sector needs for
and in academic language learning

Прилог
бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски
трудови
Име и презиме
Васко Цуцулески
Дата на раѓање
2.1.1953
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Доктор по економски науки
Каде и кога го завршил
Образование
Година
Индустрија
образованието односно се Доктор на науки
2006
Економија
стекнал со научен степен
Магистер на науки 2001
Туризам
Дипломиран
1986
Туризам
економист по
туризам и
угостителство
Подрачје ,поле и област
Подрачје
Поле
Област
на научниот степен
5 Општествени
5.14
51414 Маркетинг
магистер
науки
Маркетинг
во туризам
Подрачје ,поле и област
Подрачје
Поле
Област
на научниот степен
5 Општествени
5.03
50329 Економски
доктор
науки
Економија
науки – друго
Доколку е во работен
Институција
Звање во кое е избран и
однос да се наведе
област
институцијата каде работи Факултет за туризам и
Вонреден професор,
и звањето во кое е избран угостителство – Охрид
50329 Економски науки –
и во која област
друго
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот
циклус на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Техника на послужување и
ГИД, ХР / ФТУ
економично работење
2.
Пекарство и слаткарство
ГИД / ФТУ
3.
Национална кујна
ГИД / ФТУ
4.
Техники на послужување и
ХР, ГИД, туризам, осигурување,
готварство
МУС, Царина и шпедиција/ ФТУ
5.
Кетеринг
Туризам, Осигурување, ГИД, ХР /
ФТУ
6.
Бар и барски пијалоци
ХР, ГИД, туризам, осигурување,
МУС, Царина и шпедиција/ ФТУ
7.
Економика на послужување и
ХР, ГИД, туризам, осигурување,
готварство
МУС, Царина и шпедиција/ ФТУ
9.2.

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Менаџмент на настани и
Туризам / ФТУ
слободно време

2.
9.3.

10.

Готварска технологија

ГИД / ФТУ

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
/
/
2.
/
/
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релативни печатени научни трудови (до пет)
.
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
/
2.
/
3.
/
4.
/
5.
/
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
.
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
/
2.
/
3.
/
4.
/
5.
/
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
.
Ред. Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
Cuculeski, Nikola and
The influence of the factors Lambert Academic
Cuculeski Vasko and
of consumer behavior in the Publishing, 2015
Taskov Nako
tourism industry
2.
Cuculeski, Nikola and
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