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1. Карта на високообразовната институција
Назив на високообразовната
установа
Седиште
Веб страница
Вид на високообразовната
установа
Податоци за основачот
Податоци за последната1.
акредитација
Нова
Студиски и
научноистражувачки подрачја
за кои е добиена акредитација

Факултет за туризам и угостителство - Охрид
Охрид, Кеј „Mаршал Тито“ бр.95
www.ftu.uklo.edu.mk
јавна
Собрание на Република Македонија
Нова студиска програма

Подрачје
5 Општествени науки
Полиња
5.14 Туризам и угостителство
5.06 Организациони науки и управување (менаџмент)
Области
50619 Менаџмент во осигурување
2.
50621 Менаџмент во царина и шпедиција
Единици во состав на
Шест внатрешни наставно-научни организациони единици
високообразовната установа
(Организациони единици на студиски програми и Центар за
научно-истражувачка работа):
-Туризам
-Хотелско ресторански менаџмент и гастрономија
-Осигурување
-Царина и шпедиција
-Безбедност и финансиска контрола
-Центар за научно истражувачка работа
Студиски програми што 3.
се
-Туризам (прв и втор циклус),
реализираат во единицата
4. која -Хотелско-ресторански менаџмент, (прв и втор циклус),
бара проширување на дејноста
5.
-Гастрономија (стручни студии),
со воведување на нова /6.и
-Oсигурување (прв и втор циклус)
студиска / и програма / и7.
-Царина и шпедиција (прв и втор циклус),
8.
-Гастрономија, исхрана и диететика(прв циклус),
-Безбедност и финансиска контрола (прв и втор циклус)
Податоци за меѓународна
Факултетот за Туризам и угостителство - Охрид при
соработка на планот на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола е отворен за
наставата, истражувањето и
меѓународна соработка и веќе подолг период со успех ја
мобилноста на студентите
реализира оваа активност. Главната ориентација на ФТУ –
Охрид во областа на меѓународната соработка е насочена кон
едукација на нашиот стручен кадар во меѓународен контекст
во функција на продлабочување на стручните знаења, како и
обезбедување студентска мобилност.

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

Со европската двостепена компактибилна студиска
структура нашиот Универзитет има склучено повеќе договори
за соработка и мобилност на студентите и наставниот кадар со
повеќе универзитети од Европа и Америка.
ФТУ-Охрид континуирано обезбедува реализација на
пракса на студентите во други земји, како можност за нивно
усовршување и стекнување меѓународно искуство. Исто така
На ФТУ- Охрид странски студенти реализираат студиски
престој преку различни програми и стипендии од Европа и
САД.
Како членка на Универзитетот ФТУ-Охрид е потписник на
повеќе билатерални договори со универзитети во регионот,
Европа и светот меѓу кои: Австралија, Албанија, Босна и
Херцеговина, Бугарија, Германија, Франција, Шведска и др.
Во Охрид 2877 м2
Дисперзирани студии Велес 894 м2
Вкупна површина 3771 м2.
1. Закупена линија 3Mbs Telekom
2. ADSL 16 Mbs Telekom
3. ADSL Интернет 5Mbs Sun wireless
64 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
31 х Laptop
45 x PC Desktop
31 х Печатачи
2х 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

Број на студенти за кои е
добиена акредитација
Број на студенти (првпат
запишани)
Број на лица во наставнонаучни, научни и наставни
звања
Број на лица во соработнички
звања
Однос наставник: студенти
(број на студенти на еден
наставник) за секоја единица
одделно
Внатрешни механизми за
обезбедување и контрола на
квалитетот на студиите
Фреквенција на
самоевалуациониот процес
Податоци за последната
спроведена надворешна
евалуација на установата
Други податоци кои
установата сака да ги наведе
како аргумент за нејзината
успешност

Апликација за работа на Студентска служба.
Delphi, Interbase.
5 x License Win XP pro PC Desktop
31 x License Win XP pro Laptop
Нова студиска програма
/
7 доценти
15 вонредни професори
15 редовни
1 виш лектор
12 асистенти

Самоевалуација
На секои две години
Надворешна евалуација е спроведена во 2010 година
Во тек е самоевалуација во рамки на универзитетот.

1.а. Општи дескриптори на квалификации за втор циклус студии на Факултетот за
Туризам и угостителство - Охрид согласно со Уредбата за националната рамка на
високо - образовните квалификации за Студиската програма „ОСИГУРУВАЊЕ“
1.a.1. Знаење и разбирање
 Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се надградува
врз претходното образование и обука, вклучувајќи го и познавањето 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 и методологии.
1.a.2. Примена на знаењето и разбирањето
 Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува
професионален пристап во работата и професијата.
 Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање на проблеми.
 Се стекнува со способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на
полето на студирање.
1.a.3. Способност за проценка
 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.
1.a.4. Комуникациски вештини
 Способност да комуницира и дискутира и со стручната и со нестручната јавност за
информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и
опсегот на задачата се јасно дефинирани.
 Презема поделена одговорност за колективни резултати.
 Стекнува способност за независно учество со професионален пристап во
специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
1.a.5. Вештини на учење
 Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно
знаење и учење со висок степен на независност.

1.б. Специфични дескриптори на квалификации за втор циклус студии на Факултетот за
Туризам и угостителство - Охрид согласно со Уредбата за националната рамка на
високо - образовните квалификации за Студиската програма „ОСИГУРУВАЊЕ“
Специфичните дескриптори на квалификацијата одредени од резултатите од учењето за
студиската програма на вториот циклус на ОСИГУРУВАЊЕ на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид, согласно Уредбата за националната рамка на високо – образовните
квалификации ги опфаќаат следните компоненти: знаења и разбирања, примена на знаењето и
разбирањето, способност за проценка, комуникациски вештини и вештини на учење.
1.б.1. Знаење и разбирање
Со завршување на вториот циклус на студии, студентите се стекнуваат и покажуваат
знаења и разбирање од областа на осигурувањето според високо – образовни и научни
меѓународно признати стандарди. Со тие знаења и разбирање завршените студенти стануваат

оспособени да применат соодветни методологии за решавање сложени проблеми во
осигурителната дејност, како на систематски, така и на креативен начин. Тоа обезбедува основа и
можност за оригиналност во развивањето и примената на автономни идеи во контекст на
истражувањето на регулативите во осигурувањето, како и на осигурителниот пазар и неговите
специфики.
Студиската програма на втор циклус ОСИГУРУВАЊЕ им овозможува на завршените
студенти стекнување и градење способности за употреба на проширено и продлабочено знаење
во континуитет, пратејќи ги современите трендови во осигурителниот бизнис во развиените
држави со развиени научно – образовни програми.
Студентите со завршен втор циклус на студии од ОСИГУРУВАЊЕ покажуваат високо ниво
на професионална компетентност во повеќе специфични научни полиња кои придонесуваат
оформување сложен сублимат преточен во дејноста осигурување. Како доминантни научни
полиња се издвојуваат економските науки, правните науки, социо-психолошки науки, технички и
информатички науки.
1.б.2. Примена на знаењето и разбирањето
Студиската програма на втор циклус ОСИГУРУВАЊЕ им овозможува на завршените
студенти изградување способности за критичко, независно и креативно решавање проблеми со
одредена оригиналност во нови или непознати средини и во мултидисциплинарен контекст,
поврзани со полето на студирање. Исто така, студентите се оспособуваат за настап на
осигурителниот пазар со креирана соодветност на елементите кои се неопходни. Тие изградуваат
способности за компетентно вклучување на пазарот на труд во земјата и во странство.
1.б.3. Способност за проценка
Вториот циклус на студиите ОСИГУРУВАЊЕ овозможуваат стекнување на способности за
синтетизирање и интегрирање на знаењето од соодветната област. Исто така овозможува
стекнување способности за систематско и креативно справување со сложени прашања, за солидно
проценување, дури и при некомплетни и ограничени информации, кои ги вклучуваат личните,
општествените и етичките одговорности при примената на стекнатото знаење и проценка. Како
значајна придобивка од вториот циклус на студии за осигурување е стекнувањето способност за
оценување и селекција на научни теории, методологии, алатки и општи вештини од предметните
области, како и поставување на нови анализи и решенија на научна основа, а поврзано со
различните сфери на осигурителната дејност.
1.б.4. Комуникациски вештини
Студентите кои го завршуваат вториот циклус на студиите ОСИГУРУВАЊЕ се стекнуваат со
комуникациски вештини како што се способноста за размена на заклучоци и предлози со
аргументирање и со рационално поткрепување на истите, како со стручни, така и со нестручни
лица, јасно и недвосмислено. Тие се оспособуваат со стекнување на комуникациски вештини за
превземање на значителна одговорност за заедничките резултати, како и за водење и иницирање
на активности. Завршените студенти стекнуваат вештини за аналитичко и критичко размислување,
претприемачки вештини и проценка на ризик, вештини за планирање и донесување одлуки,

вештини за лидерство, како и вештини за раководење со деловни субјекти од областа на
осигурувањето, менаџирање, стратегиско размислување и предвидување на активностите во
областа на осигурувањето.
1.б.5. Вештини на учење
Студентите кои го завршуваат вториот циклус на студии по ОСИГУРУВАЊЕ се оспособуваат
за препознавање на личната потреба за градење на понатамошни знаења и способности за
независно и самостојно делување, како институционално, така и во општествени рамки.
Вештините на учење кои ги стекнуваат, на студентите им овозможуваат превземање одговорност
за перманентен професионален развој и усовршување во осигурителната дејност, но и во други
дејности каде нивните знаења би биле од корист.

2. Одлуки од надлежни органи согласно со член 104 став 1 од Законот за
високото образование за усвојување на студиската програма
ОСИГУРУВАЊЕ (втор циклус едногодишни студии)
На седницата на Наставно-научниот совет на Факултетот за туризам и угостителство- Охрид
одржана на 11.01.2013 година беше разгледан и со одлука бр. 11-20/3-1.3 усвоен предлогот на
Елаборатот за усогласување според Законот за изменување и дополнување на Законот за високо
образование бр. 17 од 11.02.2011 и трансформација од моделот 3+2 во моделот 4+1 за втор
циклус едногодишни магистерски академски студии на студиската програма по ОСИГУРУВАЊЕ.
Одлуката е дадена во прилог.

На седницата на Сенатот на Универзитетот "Св. Климент Охридски" – Битола одржана на
28.01.2013 година со одлука бр. 07-88/4-2 беше усвоен Елаборатот за студиската програма по
ОСИГУРУВАЊЕ за втор циклус едногодишни студии по ОСИГУРУВАЊЕ на Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид. Одлуката е дадена во прилог.

3. Научно – истражувачко подрачје, поле и област каде припаѓа
студиската програма
Согласно меѓународната стандардна класификација на образованието – ISCD и
меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма од ОСИГУРУВАЊЕ припаѓа во
подрачјето на општествени науки 5, поле организациони науки и управување (менаџмент) 5.06.
Во согласност со интердисциплинарниот и мултидисциплинарниот карактер
осигурувањето е дефинирано како каузална интеграција на полињата: организациони науки и
управување, економски науки, правни науки.

4. Вид на студиската програма
Студиската програма по ОСИГУРУВАЊЕ според националната рамка на високообразовните
квалификации припаѓа на втор циклус на студии – магистерски академски студии со 60 кредити –
VIIA.

5. Степен на образование
Студиската програма по ОСИГУРУВАЊЕ од втор циклус – магистерски академски студии e
според модел 4+1. Според националната рамка на високообразовните квалификации припаѓа на
втор циклус на студии – магистерски академски студии 60 кредити - VIIA.

6. Цел и оправданост за воведување на студиската програма
Студиската програма по ОСИГУРУВАЊЕ во втор циклус претставува можност за
унапредување на дејноста осигурување во Република Македонија низ користење на
профилирани стручњаци кои ќе можат да се справат со предизвиците на современите процеси во
областа на осигурувањето. Студиската програма е во функција на користење на современи методи
во работните активности и оспособеност за осознавање на новите научни резултати и нивна
имплементација како апликативни решенија. Конкурентноста на осигурителниот пазар бара да се
стекнат проширени знаења за совремите тенденции во осигурителната дејност, а во насока на
модернизирање на практиките, од аспект на областите кои се основни во осигурувањето:
економските науки, правни и математичко-техничките науки, економската условеност и
економските резултати, правната регулираност и контролата на сложените активности. Тоа
всушност значи дека преку едукативниот процес се овозможува правилно управување со

ресурсите како во рамките на просторните целини и административните рамки, така и со
стопанските субјекти кои делуваат во областа на осигурувањето.Профилираниот кадар се стекнува
со продлабочени знаења кои овозможуваат правилен пристап во планирањето и реализирањето
на работните процеси во оваа област.
Целта и оправданоста за воведување на студиската програма ОСИГУРУВАЊЕ претставува
профилирање кадар кој стекнува знаења, способности и вештини за успешен пристап во
организирањето, планирањето и реализирањето на активностите во осигурителната дејност.

7. Години и семестри на траење на студиската програма
Студиската програма втор циклус од ОСИГУРУВАЊЕ е со времетраење од 1 (една) година и
2 (два) семестри.

8. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот
За успешно завршување на вториот циклус магистерски академски студии по
ОСИГУРУВАЊЕ, студентите треба да се стекнат со 60 (шеесет) ЕКТС кредити.

9. Опис на содржината на студиската програма согласно со Законот и
правилникот за задолжителните компоненти
Согласно измените и дополнувањата на Законот за високо образование објавен во
Службен весник бр. 17 од 11.02.2011 год., предметите на вториот циклус академски студии на
студиската програма по ОСИГУРУВАЊЕ се категоризирани во следните три основни групи:
1. Задолжителни предмети
2. Изборни предмети што студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни
изборни предмети застапени на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид
3. Изборни предмети што студентите самостојно ги избираат од листата на наставни
изборни предмети предложени од факултетите на сите јавни универзитети во
Република Македонија.
Табела 1. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети
Ред.
бр.
1.

Група на предмети

Задолжителни
предмети*

Број на
предмети

Број на
кредити

3

31

Процентуално
учество во
вкупниот број
на предмети
60%

Изборни предмети –
2. група 1 ФТУ
3. Изборни предмети –
група 2
Вкупно


1

22

20%

1

7

20%

5

60

100%

Покрај задолжителните предмети, студентите имаат обврска да посетуваат задолжителен
семинар по Методологија на научно истражување. Исто така студентите задолжително
изработуваат и бранат магистерски труд со што го завршуваат цикусот на студирање.
Предметот по кој го изработуваат магистерскиот труд самостојно го бираат. Со тоа
студиската програма опфаќа 5 предмети, задолжителен семинар и магистерски труд.
Задолжителниот семинар во однос на бројот на кредитите се пресметува во рамките на
задолжителните предмети. Магистерскиот труд во однос на бројот на кредитите се
пресметува во рамките на изборните предмети од група 1.

Соодносот помеѓу задолжителните и изборните предмети на студиската програма
ОСИГУРУВАЊЕ втор циклус на едногодишни студии е во согласност со член 99 од Законот за
дополнување и изменување на Законот за високо образование од 11.02.2011 година.
Вториот циклус на студии опфаќа вкупно 3 задолжителни предмети кои на студентите им
овозможуваат да стекнат вкупно 27 кредити. Задолжителниот семинар по Методологија на
научно истражување носи вкупно 4 кредити. Со тоа, бројот на кредити кои треба да се стекнат
преку задолжителните предмети изнесува вкупно 31. Бројот на изборни предмети кои студентите
самостојно ги бираат од редот на сите наставни изборни предмети застапени на Факултетот за
туризам и угостителство – Охрид и од листата на наставни изборни предмети предложени од
факултетите на сите јавни универзитети во Р.Македонија изнесува 2 изборни предмети.
Изборните предмети овоможуваат стекнување на вкупно 14 кредити, односно 29 кредити заедно
со магистерскиот труд. Од вкупниот број на изборни предмети, студентите самостојно бираат 1
(еден) изборен предмети од група еден (група 1 - група на изборни предмети застапени на
единицата на Универзитетот) и тој предмет им овозможува стекнување на 7 кредити, а од сите
задолжителни предмети и изборни предмети од група 1 кои ги полагале во текот на студирањето
бираат предмет по кој ќе изработат магистерски труд со што остваруваат 15 кредити или вкупно 22
кредити. Од предметите од група два (група 2 – група на слободни изборни предмети предложени
од факултетите на сите јавни универзитети во Р.Македонија) студентите бираат 1 (еден) предмет
кој може да им обезбеди вкупно 7 кредити. Во рамките на задолжителните обврски наставната
програма покрај семинарот по Методологија на научно истражување, предвидува и самостојна
изработка и јавна одбрана на магистерски труд. Со магистерскиот труд се остваруваат 15 кредити.
Со тоа, наставната програма обезбедува стекнување на вкупно 60 кредити низ едногодишно
студирање.
Табела 2. Листа на задолжителни предмети
Реден
број
1.
2.

Код
СПО 902
СПО 904

Име на предметот
Ризик и осигурување (напредно ниво)
Управување со ризици во осигурителни компании

Број на
кредити
9
9

3.

СПО 905

4.
5.

Студија на случај и методи на истражување во
осигурувањето
Семинар: Методологија на научно истражување
Магистерски труд
Вкупно кредити:

9
4
15
46

Структурата на студиската програма во однос на застапеноста на задолжителните и
изборните предмети е во согласност со Законот за високо образование и измените на Законот за
високо образование и со Правилникот за компатибилност на УКЛО. Предвидениот фонд на
неделни часови за предавања, вежби и дополнителни активности по одделните предмети, исто
така е во согласност со Законот за високо образование.
Во табела 3 дадена е листата на изборни предмети од Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид кои учествуваат во вкупната структура на предметите на студиската
програма по ОСИГУРУВАЊЕ – втор циклус едногодишни студии согласно важечките законски
прописи. Од предложените предмети, во текот на студирањето, студентите треба да изберат 1
(еден) предмет кој носи 7 кредити.
Табела 3. Список на изборни предмети – (Група 1), ФТУ – Охрид
Реден
број

Код

1.
2.
3.

10X
10X
10X

4.
5.

10X
10X

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X

Име на предметот
Институции и пазари на осигурување
Осигурување во меѓународна трговија
Организација и управување со неживотни осигурителни
компании
Реосигурување (напредно ниво)
Организација и управување со животни здравствени
осигурителни компании
Капитал и ризик
Портфолио менаџмент
Штети во осигурувањето
Правна регулатива во осигурувањето
Финансиско инвестиционен менаџмент
Финансиски трансакции
Управување со ризици
Осигурување на стоките при транспорт
Современи финансиски системи
Банкарство
Финансиско известување и ревизија
Деловна психологија
Управување со продажба на услуги
Организациско однесување во услужни дејности
Квантитативни методи
Финансиско известување и менаџмент контрола

Број на
кредити
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X

53.
54.
55.
56.
57.
58.

10Х
10X
10X
10X
10X
10X

Маркетиннг истражувања
Е – бизнис
Бизнис логистика
Образование тренинг и вработување во услужни дејности
Меѓународен бизнис
Меѓународни трговски конвенции и институции
Проектен менаџмент
Маркетинг менаџмент
Вештини и стратегии на преговарање
Однесување на потрошувачите
Интеркултурна компетенција во деловниот дискурс
Компаративен јавен менаџмент
Менаџмент во шпедитерско работење
Слободни царински зони
Технолошки особини на стоката при транспорт
Светска трговска организација
Царинска заштита на интелектуалната сопственост
Меѓународна трговска логистика
Менаџмент во царинско работење
Логистика и транспортни системи
Контролинг
Менаџмент на настани и слободно време
Меѓукултурни односи во туризмот
Меѓународно туристичко право
Меѓународни туристички движења
Интеркултурна компетенција во туристичкиот дискурс
Туризам и локален економски развој
Исхрана и екологија
Туристички вредности
Сообраќај во туризмот (напредно ниво)
Менаџмент сметководство во претпријатијата во туристичката
индустрија
Информациони технологии во туризмот
Селективни видови туризам
Туризмот во националното стопанство
Современо хотелиерство
Контролинг на бизнис активностите во туристичките системи
Правна регулатива во туризмот

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Предметите од група 2 студентите ги избираат од листата на изборни предмети – Група 2,
од сите јавни универзитети во Р.Македонија.

Табела 4. Листа на задолжителни и изборни предмети распоредени по семестри

Р.бр Шифра
1.
СПО 902

2.

СПО 904

3.

СПО 905

Деветти семестар
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Часови Кредити
Назив на предметот
Професор
Ризик и осигурување
4+3
9
Проф. д-р Братислав
(напредно ниво)
Милошевиќ
Проф. д-р Ивица
Смиљковски
Управување со ризици во
4+3
9
Проф. д-р Деса Косаркоска
осигурителни компании
Доц. д-р Вера Караџова
Студија на случај и методи на
4+3
9
Проф. д-р Климе Попоски
истражување во
Проф. д-р Цветко
осигурувањето
Андреески
Вкупно кредити во деветти семестар
27
Десетти семестар

Р.бр Шифра
1.
семинар
2.
3.
4.

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Часови Кредити
Назив на предметот
Методологија на научно
2+0
4
истражување
Магистерски труд

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1 (еден) изборен предмет од
4+1
група 1
1 (еден) изборен предмет од
4+1
група 2
Вкупно кредити во десетти семестар
ВКУПНО КРЕДИТИ

15

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

7
7
33
60

10. Услови за запишување и напредување во текот на студиите
На студиската програма ОСИГУРУВАЊЕ втор циклус на студии можат да се запишат
студенти кои завршиле прв циклус (четиригодишни студии) од осигурување, како и сродни
четиригодишни студии од прв циклус со освоени 240 кредити. Конкретните услови за запишување
се во согласност со актуелните конкурсни услови, пропишани од Универзитетот и Министерството
за образование и наука.
Напредувањето во текот на студиите за студентите запишани на која и да било единица на
Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола е нормирано со Правилникот за единствениот
кредит систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од една на друга единица
на Универзитетот “Св. Климент Охридски”, според членовите 14-23.

Со завршените втор циклус на студии од област ОСИГУРУВАЊЕ - магистерски академски
студии, студентите стекнуваат услови да запишат трет циклус, односно докторски студии (VIII) од
ОСИГУРУВАЊЕ, но и од други сродни докторски студии.
Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола од своето основање до денес има
потпишано вкупно 43 договори за билатерална соработка со универзитети во регионот, Европа и
светот, во чиишто рамки се предвидува мобилност на студенти и академски кадар. Најголемиот
дел од овие договори се активни, а за останатите се предвидува ново потпишување со цел да се
продолжи важноста. Споменатите договори се цврста основа за меѓународна мобилност на
студентите од Факултетот за туризам и угостителство - Охрид на универзитетите со кои
Универзитетот “Св. Климент Охридски” има соработка. Следува целосна информација, односно
преглед на универзитетите со кои се склучени договори за соработка.

11. Методи на предавање и оценување на постигнувањата на
студентите, односно начинот на проверка и знаењата
Методите за предавање и оценување и начинот на проверка на знаењата се дефинирани
во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на втор
циклус студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски” – Битола, според Членовите 46-65.
Како и со Правилникот за единствениот кредит систем и преминот од една на друга студиска
програма, односно од една на друга единица на Универзитетот “Св. Климент Охридски”, спроед
членовите 24-35, во делот Примена на системот за континуирано следење и оценување на успехот
на студентите.

12. Стручниот односно научниот назив определен согласно Статутот на
високообразовната установа
Студентот кој ќе ги изврши сите обврски, предвидени со студиската програма за втор
циклус на едногодишни студии по ОСИГУРУВАЊЕ се стекнува со диплома со која што се потврдува
дека тој/таа ги завршил/a овие магистерски академски студии и се здобива со соодветен научен
назив магистер по осигурување (VIIA). Составен дел на дипломата е додатокот на дипломата.

13. Извори на финансиски средства за остварување на студиската
програма
Финасирањето на студиската програма ОСИГУРУВАЊЕ на втор циклус студии ќе се врши
врз основа на Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус на студии како и од уплата на
школарина на запишаните студенти. При реализирањето на студиската програма по Осигурување
ќе се користат постојните кадровски, технички и просторни ресурси на ФТУ – Охрид.
Вториот циклус студии (универзитетски или специјалистички) има карактер на приватни
студии и се финансира со средства на студентите.
За начинот на распределба на финансиските средства остварени од вториот циклус на
студии одлучува Деканатската управа, односно Советот/Управата на единицата на Универзитетот.

14. Обезбеденост на потребен број лица во наставно-научни и наставни звања за сите предметни
програми во студиската програма, најмалку за првите две години на студиите

2.

Ангелевска
Најдеска
Катерина

12.03.1974

Датум и место на
завршување на
образованието /
стекнување со
научен степен

Наслов на научниот
степен

Степен на
образование /
научен степен

Дата на раѓање
07.11.1953

Доктор на
науки

Доктор на
економски
науки

Економски
факултет - Загреб
07.04.1994

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Факултет за
туризам и
угостителство Охрид
09.11.2009

Наставни предмети
кои ги предава и
вкупен фонд на
часови

Аврамоски
Митре

Институција во која
работи и звање
вокое е избран

1.

Име и презиме

Ред. Бр.

Од Табелата во продолжение може да се согледа дека Факултетот за туризам и угостителство – Охрид во најголем дел го има
потребниот наставен кадар во редовен работен однос и тоа за сите години од студиската програма.

Факултет за
туризам и
угостителство

Е-Бизнис (4+1)
Информациони технологии во
туризмот (4+1)

Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Доцент

Туризмот во националното
стопанство (4+1)
Современо хотелиерство (4+1)
Сообраќај во туризмот (напредно
ниво) (4+1)

3.

4.

5.

6.

Андреески
Цветко

Аслимоски
Пере

Баткоска
Лилјана

Билјан
Јованка

05.05.1970

04.07.1962

13.10.1954

11.09.1966

Доктор на
науки

Доктор на
науки

Доктор на
науки

Доктор на
науки

Доктор на
технички науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
24.11.2003

Доктор на
социолошки
науки

Институт за
социолошки и
правно-политички
истражувања
23.12.1999

Доктор на
психолошки
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
15.03.1996

Доктор на
економски
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
05.09.2000

Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор
Факултет за
туризам и
угостителство

Студии на случај од осигурување и
методи на истражување во
осигурувањето (4+3)
Реосигурување (напредно ниво)
(4+1)
Квантитативни методи во
осигурувањето (4+1)
Информациони технологии во
туризмот (4+1)

Методологија на научно
истражувачка работа - семинар

Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор

Методологија на научно
истражувачка работа – семинар
Деловна психологија (4+1)
Вештини и стратегии на преговарање
(4+1)
Однесување на потрошувачите (4+1)

Меѓународен бизнис (4+1)
Светска трговска организација (4+1)
Меѓународна трговска логистика
(4+1)

7.

8.

9.

10.

11.

Василеска
Ангела

Велкоски
Стојан

Гогоски Ристо

Димоска
Татијана

Дичевска
Снежана

08.08.1971

27.11.1947

06.03.1961

16.10.1974

05.04.1967

Доктор на
науки

Доктор на
биотехнички
науки

Универзитет Св.
Климент Охридски
-Битола
30.05.2007

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Универзитет Св.
Климент Охридски
-Битола
15.10.1992

Доктор на
науки

Доктор на
економски
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
26.12.1994

Доктор на
науки

Доктор на
економски
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
27.05.2009

Доктор на
економски
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
04.03.2010

Доктор на
науки

Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Доцент
Факултет за
туризам и
угостителство
Доцент

Проектен менаџмент (4+1)
Технолошки особини на стоката при
транспорт (4+1)
Исхрана и екологија (4+1)

Бизнис Логистика (4+1)
Логистика и транспортни системи
(4+1)
Сообраќај во туризмот (напредно
ниво) (4+1)

Финансиски трансакции (4+1)
Современи финансиски системи
(4+1)
Банкарство (4+1)

Компаративен јавен менаџмент (4+1)
Туризам и локален економски развој
(4+1)

Финансиско-инвестиционен
менаџмент (4+1)
Управување со ризици (4+1)

12.

13.

14.

Кекеновски
Јове

Коруновски
Сашо

Караџова
Вера

06.09.1962

22.09.1963

01.01.1971

Доктор на
науки

Доктор по
политички
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
10.03.2004

Доктор на
науки

Доктор по
историја на
уметноста

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
05.07.2000

Доктор на
економски
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
06.12.2010

Доктор на
науки

Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Доцент

Меѓународни трговски конвенции и
институции (4+1)
Вештини и стратегии на преговарање
(4+1)
Светска трговска организација (4+1)

Меѓукултурни односи во туризмот
(4+1)
Туристички вредности (4+1)

Управување со ризици во
осигурителни компании (4+3)
Капитал и ризик (4+1)
Портфолио менаџмент (4+1)
Управување со ризици (4+1)

Управување со ризици во
осигурителни компании (4+3)

15.

Косаркоска
Деса

29.09.1960

Доктор на
науки

Доктор на
економски
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
10.07.1995

Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор

Финансискo известување и ревизија
(4+1)
Финансиско известување и
менаџмент контрола (4+1)

Контролинг (4+1)
Менаџмент сметководство во
претпријатијата во туристичката
индустрија (4+1)
Контролинг на бизнис
активностите во туристичките
системи (4+1)

16.

17.

18.

19.

20.

Крстаноски
Миладин

Мариноски
Науме

Мартиноска
Симона

Миладиноски
Софронија

Милошевиќ
Братислав

23.11.1948

29.08.1954

03.09.1964

19.01.1948

03.06.1951

Доктор на
правни науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
28.12.1995

Доктор на
науки

Доктор на
туризмолошки
науки

Природно
математички
факултет – Белград
26.03.1986

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Универзитет Св.
Климент Охридски
-Битола
29.09.1998

Доктор на
науки

Доктор на
економски
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
26.11.1985

Доктор на
науки

Доктор на
науки

Доктор на
економски
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
26.04.2001

Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор

Институции и пазари на осигурување
(4+1)
Правна рeгулатива во осигурувањето
(4+1)
Меѓународни трговски конвенции и
институции (4+1)
Слободни царински зони (4+1)
Меѓународно туристичко право (4+1)
Правна рeгулатива во туризмот (4+1)
Меѓународни туристички движења
(4+1)
Туристички вредности (4+1)

Селективни видови туризам (4+1)

Организациско однесување во
услужни дејности (4+1)

Управување со продажба на услуги
(4+1)

Маркетинг истражување (4+1)

Маркетинг менаџмент (4+1)
Однесување на потрошувачите (4+1)
Ризик и осигурување (напредно
ниво) (4+3)
Осигурување во меѓународната
трговија (4+1)
Реосигурување (напредно ниво)
(4+1)
Организација и управување со
животни и здравствени
осигурителни компании (4+1)

21.

22.

23.

24.

Милошоска
Данијела

Нестороска
Иванка

Николовски
Бранко

Петровска
Ирина

09.10.1979

01.07.1969

12.03.1971

07.08.1964

Доктор на
науки

Доктор на
правни науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
11.02.2010

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Универзитет Св.
Климент Охридски
-Битола
20.10.2003

Доктор на
науки

Доктор на
менаџмент

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
30.09.2003

Доктор на
филолошки
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
19.10.2005

Доктор на
науки

Факултет за
туризам и
угостителство
Доцент
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор

Штети во осигурувањето (4+1)
Царинска заштита на
интелектуалната сопственост (4+1)
Менаџмент на настани и слободно
време (4+1)
Меѓународни туристички движења
(4+1)

Туризмот во националното
стопанство (4+1)

Интеркултурна компетенција во
деловниот дискурс (4+1)
Меѓукултурни односи во туризмот
(4+1)
Интеркулурна компетенција во
туристичкиот дискурс (4+1)

Студии на случај од осигурување и
методи на истражување во
осигурувањето (4+3)

25.

26.

27.

28.

Попоски
Климе

Ракичевиќ
Габриела

Речкоска
Гордана

Речкоски
Ристе

23.07.1970

25.03.1970

26.10.1947

21.06.1977

Доктор на
науки

Доктор на
науки

Доктор на
науки

Доктор на
науки

Доктор на
економски
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
27.12.2006

Доктор на
науки од
областа на
туризмот

Природно
математички
факултет - Нови
Сад
21.04.2000

Доктор на
технички науки

Доктор на
правни науки

Технолошки
факултет- Загреб
02.07.1993

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
28.10.2009

Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор

Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор

Портфолио менаџмент (4+1)

Финансиско-инвестиционен
менаџмент (4+1)
Финансиски трансакции (4+1)
Современи финансиски системи
(4+1)
Финансискo известување и ревизија
(4+1)
Финансиско известување и
менаџмент контрола (4+1)
Организација и управување со
животни и здравствени
осигурителни компании (4+1)
Организациско однесување во
услужни дејности (4+1)
Образование тренинг и вработување
во услужни дејности (4+1)

Менаџмент во царинското
работење (4+1)

Проектен менаџмент (4+1)
Технолошки особини на стоката при
транспорт (4+1)
Осигурување на стоките при
транспорт (4+1)
Исхрана и екологија (4+1)
Штети во осигурувањето (4+1)
Правна рeгулатива во осигурувањето
(4+1)
Слободни царински зони (4+1)
Царинска заштита на
интелектуалната сопственост (4+1)
Меѓународно туристичко право (4+1)
Правна рeгулатива во туризмот (4+1)

29.

30.

31.

32.

Речкоски
Васко

Секуловска
Мирјана

Симонческа
Лидија

Смиљковски
Ивица

03.06.1973

26.10.1960

01.01.1961

20.03.1979

Доктор на
науки

Доктор на
науки

Доктор на
науки

Доктор на
науки

Доктор на
математички
науки

Доктор на
економски
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Доктор на
економски
науки

Природно
математички
факултет – Нови
Сад
06.10.2009

Универзитет Св.
Климент Охридски
– Софија
12.12.2002

Факултет за
туризам и
угостителство Охрид
10.06.1998

Универзитет во
Киев
21.03.2007

Факултет за
туризам и
угостителство

Квантитативни методи во
осигурувањето (4+1)

Доцент

Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор

Факултет за
туризам и
угостителство
Редовен
професор

Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор

Е-Бизнис (4+1)
Бизнис Логистика (4+1)
Логистика и транспортни системи
(4+1)

Менаџмент сметководство во
претпријатијата во туристичката
индустрија (4+1)
Контролинг на бизнис
активностите во туристичките
системи (4+1)
Организација и управување со
неживотни осигурителни компании
(4+1)
Капитал и ризик (4+1)
Компаративен јавен менаџмент (4+1)
Менаџмент во шпедитерско
работење (4+1)

Менаџмент во царинското
работење (4+1)
Контролинг (4+1)

Ризик и осигурување (напредно
ниво) (4+3)
Осигурување во меѓународната
трговија (4+1)
Организација и управување со
неживотни осигурителни компании
(4+1)

33.

34.

35.

36.

37.

Стојаноски
Јован

Стрезоска
Јагода

Трајков
Александар

Тунтев Зоран

Цицковска
Елена

07.08.1970

05.04.1961

05.08.1979

17.12.1969

18.05.1968

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Факултет за
туризам и
угостителство Охрид
06.03.2003

Доктор на
науки

Доктор на
филолошки
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
20.01.2006

Доктор на
науки

Доктор на
економски
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
14.06.2012

Доктор на
науки

Доктор на
науки од
областа на
туризмот и
угостителството

Факултет за
туризам и
угостителство Охрид
15.07.2004

Доктор на
науки

Магистер по
филолошки
науки

Универзитет Св.
Кирил и Методиј Скопје
16.01.2013

Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор

Институции и пазари на осигурување
(4+1)
Управување со продажба на услуги
(4+1)

Маркетинг истражување (4+1)
Меѓународен бизнис (4+1)
Маркетинг менаџмент (4+1)
Осигурување на стоките при
транспорт (4+1)
Меѓународна трговска логистика
(4+1)

Факултет за
туризам и
угостителство

Образование тренинг и вработување
во услужни дејности (4+1)

Вонреден
професор
Факултет за
туризам и
угостителство

Интеркулурна компетенција во
туристичкиот дискурс (4+1)

Доцент
Факултет за
туризам и
угостителство
Вонреден
професор
Факултет за
туризам и
угостителство
Виш лектор

Интеркултурна компетенција во
деловниот дискурс (4+1)

Менаџмент во шпедитерско
работење (4+1)

Туризам и локален економски развој
(4+1)

Селективни видови туризам (4+1)
Современо хотелиерство (4+1)

38.

Цуцулески
Васо

02.01.1953

Доктор на
науки

Доктор на
економски
науки

Универзитет во
Киев2007

Факултет за
туризам и
угостителство.
Вонреден
професор

Менаџмент на настани и слободно
време (4+1)

15. Материјални, технички и информациски услови за изведување на
планираната студиска програма најмалку за стандардното траење
на програмата
Просторните услови и техничката опременост на Факултетот за туризам и угостителство
– Охрид ги задоволуваат потребите за одвивање на наставниот процес на првиот и вториот
циклус на студии. Сепак, посебно внимание се посветува на натамошно осовременување со
што ќе се подобрат условите за изведување на наставната дејност.
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 за туризам и угостителство - Охрид со дисперзирани студии во
Велес.
Институција: Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
Инфраструктура
Конекции

Интернет
Останато (јавни
фиксни IP адреси)

Мрежна опрема

Сервери
Хардвер
Работни станици
Електроника
Телефонија

Останато

1. Закупена линија 3Mbs Telekom
2. ADSL 16 Mbs Telekom
3. ADSL Интернет 5Mbs Sun wireless
64 staticIP
1. ДваCisco 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
31 х Laptop
45 x PC Desktop

31 х Печатачи
2х Скенери
1 х Smart Board
12 x Проектори
2 х Fax
1x Finger уред за пријавување вработени

Софтвер

Мрежни сервиси
Апликации WEB
Апликации
Клиент Сервер
Оперативни
системи и
лиценци
Останато

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

16. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува
квалитетот на високото образование
Квалитетот на наставата на студиската програма по ОСИГУРУВАЊЕ 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 завршувањето на вториот циклус на студии,
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. Факултетот за туризам и угостителство – Охрид на секои две години
прави самоевалуација на работењето, а универзитетот на секои три години. Во прилог на овој
елаборат се дадени резултатите од последната евалуација на факултетот.

17. Научно-истражувачка дејност на академскиот кадар и учество на
студентите докторанти во неа
Имајќи го во предвид ангажираниот академски кадар за оваа студиска програма (точка
16 од Елаборатот и прилози 4 за секој наставник поодделно), ФТУ располага со хетерогена
структура на наставен кадар кој поседува соодветен научно-истражувачки капацитет за
реализација на наставата. Дел од ангажираните демонстратори за реализација на наставата се
студенти докторанти и активно се вклучени не само во одржување на вежби, но и во научноистражувачки активности со професорите и студентите. И во иднина, со акредитацијата на
третиот циклус на студии, Факултетот за туризам и угостителство – Охрид ќе ги ангажира
докторантите во научно-истражувачката дејност.

18. Планиран број на студенти
За запишување на втор циклус едногодишни студии на студиската програма
ОСИГУРУВАЊЕ се определуваат 70 студенти.

19. Документација за обезбедени простории кои што се соодветни за
изведување на новата студиска програма, согласно Уредбата за
нормативите
Факултетот за туризам и угостителство - Охрид во објектот во Охрид користи вкупен
простор од 2877 м2. Според Договор број 03-5223/1 од 03.12.2009 година, склучен помеѓу
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид и Градоначалникот на Општина Велес, на
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид му се дава на користење зграда во Велес со
површина од 894 м2.
Зградата во Охрид 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
Зградата во Велес располага со следните простории:
 2 училници со 100 седишта
 3 училници со 30 седишта
 1 компјутерска училница
 1 училница со 50 седишта
 Други помошни простории

20. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна
литература
Според одлуката на ННС на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, бр. 11443/2 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 научни и стручни истражувања од областа на
ОСИГУРУВАЊЕТО преку користење на меѓународни списанија.
Дополнително, во прилог бр. 3 има преглед на задолжителна и дополнителна
литература од ангажираните професори поединечно по секој предмет. Студентите имаат
можност да ги продлабочат своите сознанија и по сопствена иницијатива преку литература
која им е достапна врз основа на воспоставената соработка со други високо образовни
институции од земјата и странство.

21. Начинот на кој ќе бидат исполнети и другите услови утврдени со
Уредбата за нормативите и стандардите, Правилникот за
задолжителни компоненти и Националната рамка на
високообразовни квалификации
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид во најголем дел ги исполнува
нормативите определени со Уредбата за нормативите и стандардите за основање на
високообразовни установи и за вршење на високообразовна дејност. Во Факултетот за туризам
и угостителство – Охрид во една канцеларија се сместени најмногу двајца наставници.
Најголемиот дел од редовните професори имаат посебен кабинет. Факултетот располага и со
две компјутерски училници во кои се одржуваат вежби за повеќе предмети од студиските
програми. И двете згради кои ги користи Факултетот за туризам и угостителство – Охрид се
покриени со безжичен пристап кон интернет кој може да го користат и студентите. Факултетот
има сопствена библиотека каде може да се најдат сите наслови од задолжителната литература
и дополнителни наслови од делокругот на студиските програми кои се акредитирани. На веб
страницата на факултетот се поставени сите потребни информации дефинирани со уредбата за
нормативи и стандарди.
Факултетот за туризам и угостителство – Охрид има повеќе од 50% од наставниот кадар
во работен однос со полно работно време.
Според предвидениот број на студенти за оваа студиска програма, студентите ќе ја
следат наставата во група помала од 120 студенти, а вежбите ќе се организираат во групи не
поголеми од 15 студенти. Практичната настава ќе се изведува со групи на студенти не
поголеми од 10 студенти. Факултетот за туризам ги исполнува и нормативите за
административен кадар.
Во рамки на овој елаборат се внесени сите задолжителни компоненти дефинирани со
Правилникот за задолжителни компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од
втор циклус.

- Резултати од спроведена постапка за самоевалуација на
наставниот процес на Факултетот за туризам и
угостителство – Зимски семестар 2009-2010
Во текот на зимскиот семестар во учебната 2009/2010, Факултетот за туризам и
угостителство – Охрид направи самоевалуација на наставниот процес и креира извештај од
самоевалуацијата.
Спроведени се две анкети со цел да се добие репрезентативен примерок за секој
наставник или соработник. Во анкетите за односот на академскиот кадар во остварувањето на
наставно-образовната дејност и за нивото на реализирање на предавањата и вежбите
учествувале вкупно 607 студенти. Анкета е направена за 15 наставници, еден лектор, 6
асистенти и двајца демонстратори. Притоа, просечната оцена за наставниците е 4.00 на скала
од 1 до 5, што укажува дека работењето на наставниците е оценето како многу позитивно. Со
мал исклучок, најголемиот дел од наставниците добиле просечна оцена повисока од 4.
Лекторот е оценет со просечна оцена 4,74, што означува многу позитивна оцена на
скалата 1-5.
Асистентите се оценети со просечна оцена од 3,89, што исто така означува висока
оцена за работата на соработничкиот кадар.
Демонстраторите добиле просечна оцена од 3,6, што е оценка над средната оценка на
скалата 1-5.
Од анализите на коментарите на студентите Комисијата дојде до следниве генерални
забелешки:
 Наставата по многу предмети е монотона и треба да се создаде клима на интерактивност на
наставата на часовите;
 Непочитување на време на одржувње на колоквиуми и испити, треба подобра
организираност за изведување, да се почитува времето на почеток на закажаниот термин.
Доколку има потреба за одлагање, тоа да биде навремено извршено за да може студентите
да бидат известени.
 ЕКТС не се спроведува во целост – особено е нагласена забелешката во поглед на
оценувањето (неусогласеност на бодувањето на одделни активности, според ЕКТС кај
различни предметни дисциплини. Исто така постојат забелешки за одредени наставни
дисциплини дека активностите на студентите не се вреднувани и не се земаат предвид при
конечното оценување).
 Има забелешка дека некои од професорите не го предаваат материјалот до крај и дека
студентите треба сами да го учат дома,
 Се бара професорите повеќе да ги вклучуваат студентите во интерактивна настава,
 Генерална забелешка за асистентите и демонстраторите е дека покажуваат поголема
блискост со студентите на сметка на професионалниот однос, која особено се манифестира
за време на полагањето на колоквиумите и испитите,
 Студентите бараат воведување повеќе практична настава,
 Осовременување на библиотеката - да се стави во функција на студентите,
 Да се подигне нивото на хигиената на факултетот;
 Подобра организираност на снабдување на студентите со учебници пред почеток на
академската година

 Поефикасно информирање на студентите со соодветни и навремени соопштенија од страна
на предметниот професор
 Забелешка за некоректен однос на одредени асистенти и демонстратори кон студентите
 Редовно одржување на веб страницата – пласирање на најнови информации и соопштенија,
Студентски прашања:
Забелешка од страна на повеќето анкетирани студенти се става на работењето и односот на
вработените во службата за студентски прашања, при што се бара:
 Поголема ажурност на вработените;
 Да се продолжи времето за работење со студентите;
Да се подобри односот кон студентите.
Најголемиот дел од забелешките се прифатени и во периодот 2010-2012 година е
подобрена состојбата во добар дел од забелешките. Следната самоевалуација треба да
покаже дали перцепцијата на студентите е дека се подобриле условите за студирање и дали се
отстранети причините за забелешки од оваа анкета.

СТУДИСКА ПРОГРАМА

Табела 4. Листа на задолжителни и изборни предмети распоредени по семестри
Деветти семестар
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Часови Кредити
Р.бр Шифра
Назив на предметот
Професор
1.
СПО 902 Ризик
и
осигурување
4+3
9
Проф.
д-р
Братислав
(напредно ниво)
Милошевиќ
Проф.
д-р
Ивица
Смиљковски
2.
СПО 904 Управување со ризици во
4+3
9
Проф. д-р Деса Косаркоска
осигурителни компании
Доц. д-р Вера Караџова
3.
СПО 905 Студија на случај и методи на
4+3
9
Проф. д-р Климе Попоски
истражување
во
Проф.
д-р
Цветко
осигурувањето
Андреески
Вкупно кредити во деветти семестар
27

Р.бр Шифра
1.
семинар
2.
3.
4.

Десетти семестар
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
Часови Кредити
Назив на предметот
Професор
Методологија на научно
2+0
4
Проф.
д-р
Лилјана
истражување
Баткоска
Проф. д-р Пере Аслимоски
Магистерски труд
15
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1 (еден) изборен предмет од
4+1
7
група 1
1 (еден) изборен предмет од
4+1
7
група 2
Вкупно кредити во десетти семестар
33
ВКУПНО КРЕДИТИ
60

Реден
број

Табела 3. Список на изборни предмети – (Група 1), ФТУ – Охрид
Код
Име на предметот

59.
60.
61.

10X
10X
10X

62.
63.

10X
10X

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X

Институции и пазари на осигурување
Осигурување во меѓународна трговија
Организација и управување со неживотни осигурителни
компании
Реосигурување (напредно ниво)
Организација и управување со животни здравствени
осигурителни компании
Капитал и ризик
Портфолио менаџмент
Штети во осигурувањето
Правна регулатива во осигурувањето
Финансиско инвестиционен менаџмент
Финансиски трансакции
Управување со ризици
Осигурување на стоките при транспорт
Современи финансиски системи
Банкарство
Финансиско известување и ревизија
Деловна психологија
Управување со продажба на услуги
Организациско однесување во услужни дејности
Квантитативни методи
Финансиско известување и менаџмент контрола
Маркетиннг истражувања
Е – бизнис
Бизнис логистика
Образование тренинг и вработување во услужни дејности
Меѓународен бизнис
Меѓународни трговски конвенции и институции
Проектен менаџмент
Маркетинг менаџмент
Вештини и стратегии на преговарање
Однесување на потрошувачите
Интеркултурна компетенција во деловниот дискурс
Компаративен јавен менаџмент
Менаџмент во шпедитерско работење
Слободни царински зони
Технолошки особини на стоката при транспорт
Светска трговска организација
Царинска заштита на интелектуалната сопственост
Меѓународна трговска логистика
Менаџмент во царинско работење
Логистика и транспортни системи
Контролинг

Број на
кредити
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.

10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X
10X

111.
112.
113.
114.
115.
116.

10Х
10X
10X
10X
10X
10X

Менаџмент на настани и слободно време
Меѓукултурни односи во туризмот
Меѓународно туристичко право
Меѓународни туристички движења
Интеркултурна компетенција во туристичкиот дискурс
Туризам и локален економски развој
Исхрана и екологија
Туристички вредности
Сообраќај во туризмот (напредно ниво)
Менаџмент сметководство во претпријатијата во туристичката
индустрија
Информациони технологии во туризмот
Селективни видови туризам
Туризмот во националното стопанство
Современо хотелиерство
Контролинг на бизнис активностите во туристичките системи
Правна регулатива во туризмот

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

ПРЕДМЕТНИ ПРОГРАМИ

1. ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Ризик и осигурување (напредно ниво)
2. Код
СПО 902
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор
на
студиската
програма ФТУ-Охрид
(единица, односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/IX семестар
7. Број на ЕКТС кредити
9
8. Наставник
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ
Доц. Д-р Ивица Смиљковски
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:
Поим и теории на осигурувањето, Поим и дефинирање на ризикот, Класификација на ризикот,
Пренесување на ризикот – компезација во просторот, Субјекти во бизнисот на осигурување на ризиците.
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположлив фонд на време
225 фонд на време
14. Распределба на расположливото време
4+3
15. Форми на наставните активности
15.1
Предавања – теоретска настава
65 часови
15.2
Вежби
(лабараториски,
40 часови
аудиториски),
семинари,тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
14 часови
16.2
Самостојни задачи
22 часови
16.3
Домашно учење
84 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода
5 (пет)(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(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 Редовна посета на настава и изработка на пристапен
труд
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Евалуација
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ Скрипта (Авторизирани ФТУ-Охрид
2010
22.1
и Доцент Д-р Ивица Смиљковски предавања)
2.
Проф. Д-р Борис Маровиќ и „Осигурање
и
теорија Нови Сад
2006
Проф. Д-р Веселин Авдаловиќ
ризика“
3.
Дополнителна литература
22.2 Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број

1.
2.
3.

Emmett Voughan,
Therese Voughan

Основи на ризикот и
осигурувањето

Владиниот
проект, превод на
1000 книги

2010

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Управување со ризици во осигурителните
компании
2. Код
СПО 904
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство - Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/IX семестар
7. Број на ЕКТС кредити 9
8. Наставник
Проф. Д-р Деса Косаркоска
Проф. д-р Вера Караџова
9. Предуслови за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења :
 Да ги познаваат основите за анализата на финансиските извештаи со цел да се управуваат
финансиските ризици
 Разработка на основните финансиски извештаи
 Согледување на значењето на динамичката финансиска анализа
 Разгледување на функциите на одделни извештаи со кои се анализира финансиската функција
со цел управување со финансиските ризици во осигурителните компании
11. Содржина на предметната програма:
 Анализа на финансиските извештаи со цел управување со финансиски ризици
 Карактеристики на финансиските извештаи
 Општи показатели за анализата на работењето на компаниите за осигурување
 Динамичка финансиска анализа
 Менаџмент со средствата и изворите на средствата
 Анализа на финансиската функција со цел управување со финансиските ризици во компаниите
за осигурување
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 на време
225 часови
14. Распределба на расположливото време
4+3
15. Форми на наставните активности
15.1
Предавања – теоретска настава
65 часови
15.2
Вежби
(лабараториски,
40 часови
аудиториски), семинари,тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
14 часови
16.2
Самостојни задачи
22 часови
16.3
Домашно учење
84 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода
5 (пет)(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(E)
oд 61до 70 бода
7 (седум)(D)
од 71 до 80 бода
8 (осум)(C)
од 81 до 90 бода
9 (девет)(B)
oд 91 до 100 бода
10 (десет)(A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит
Изработка на студиски проект – идеен
истражувачки проект од страна на студентот од кој
што се заклучува за разбраноста на јазикот на
науката а тоа е методологијата, како и полагање на

20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Косаркоска Деса
Симонческа Лидија
22.1

22.2

2.

Косаркоска Деса

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Авдаловик В.,
2.
3.

Cowley,M, et.all

испитот.
Македонски јазик
Евалуација

Наслов

Издавач

Управување со ризик во
компании
за
осигурување

Факултет за
туризам
и
угостителство
– Охрид
ФТУ, Охрид

Менаџмент Контролаконтролоингсо аналиаза
на ризик и финансиски
перформанси
во
компании
за
осигурување

Наслов
Менаџмент ризиком у
осигурању
The Essential of Risk
management

Издавач
Зелинд,
Белград
JohnWiley
&Sons

Година
2010

2008

Година
2000
2005

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Студии на случај од осигурување и методи на
истражување во осигурувањето
2. Код
СПО 905
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор
на
студиската
програма Факултет за туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/IX семестар
7. Број на ЕКТС 9
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Климе Попоски
Проф. Д-р Цветко Андреески
9. Предуслови за запишување на предметот
Управување со ризици; финансиски менаџмент;
финансиски пазари и хартии од вредност
10. Цели на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења :
 Да го оцени и контролира нивото на ризик на вистинската економска нето вредност на
компанијата. Ризиците се состојат од веројатни претпоставени предвидувања на каматни стапки,
задоволително ниво на капитал и адекватност на резервите.
 Да креира објективна инвестициона портфолио стратегија, конзистентна на поставените цели на
компанијата која овозможува менаџментот да го лимитира влијанието на екстерните пазарни
сили врз основната вредност.
 Да го објаснат концептот на “гранична ефикасност при управувањето со средствата и обврските”,
како пример на модел на DFA и како дел од интегрираниот пристап на управување со ризиците.
 Да изврши квантифицирање и графичко прикажување на влијанието на алтернативните
инвестициони стратегии врз финансиските ризици и остварените приноси. Преку овој процес ќе
се даде одговор на голем број прашања кои се однесуваат на изборот на адекватна
инвестициона политика на осигурителните компании како што се: учеството на акции во
инвестиционото портфолио; таргетот на траењето на портфолиото со фиксни приноси; учеството
на поодделните инструменти во делот на портфолиото кое го сочинуваат инструментите кои
генерираат фиксни приноси.
11. Содржина на предметната програма:
 Амбиент за инвестирање
 Пазари и инструменти
 Како се тргува со хартиите од вредност
 Заеднички фондови и други инвестициски претпријатија
 Историја на каматните стапки и на премиите за ризик
 Ризик и аверзија кон ризик
 Алокација на капиталот меѓу ризична и неризична актива
 Оптимални ризични портфолија
 Интегрирано управување со ризици
 Управување со средства и обврски
 Модел на гранична ефикасност
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. Испитот и колоквиумите се состојат
од кратки есеи, кратки прашања и задачи.
13. Вкупен расположлив фонд на време
225 часови
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

4+3
15.1

Предавања – теоретска настава

65 часови

15.2

Вежби
аудиториски),
работа

40 часови

(лабараториски,
семинари,тимска

16. Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

14 часови

16.2

Самостојни задачи

22 часови

16.3

Домашно учење

84 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

/

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Bodie, Kane and Marcus
2.

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

3.

Babbel, D.F. and Stricker, R.

22.1

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Casualty
Actuarial
Society
Valuation and Financial Analysis
Committee, Subcommittee on
Dynamic Financial Models

22.2

2.

Kaufmann, R., Gadmer, A., and
Klett, R.,

3.

D'Arcy, S.P., and Gorvett, R.W

Наслов

Издавач
th

Investments, 5
edition
"Risk
Management by
Insurers:
An
Analysis of the
Process",
Working Paper
96-16
"Asset/Liability
Management
for Insurers"

Година

The McGraw-Hill/Irwin

2003

Wharton
Financial
Institutions Center, The
Wharton
School,
University of Pennsylvania,
Philadelphia.

1996

New York: Goldman Sachs

1997

Наслов

Издавач

Година

Dynamic
Financial
Models
of
PropertyCasualty
Insurers
Introduction to
Dynamic
Financial
Analysis
The Use of
Dynamic
Financial
Analysis
to
Determine
Whether
an
Optimal Growth

Casualty Actuarial Society
Forum

1995

Astin Bulletin, Vol. 31, No.1

2001

The Journal of Risk and
Insurance, Vol. 71, No.4

2004

4.

Babbel, D.F. and Merrill, C.

Rate Exists for a
PropertyLiability Insurer
Economic
Valuation
Models
for
Insurers

North American Actuarial
Journal, Vol.2, Number 3

2004

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Методологија на научно истражувачка работа
2. Код
Семинар
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство - Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X семестар
7. Број на ЕКТС кредити 4
8. Наставник
Проф. д-р Лилјана Баткоска – носител
Проф. д-р Пере Аслимоски - член
9. Предуслови за запишување на предметот
Предзнаења од Основи на методологија; Основи
на статистика.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите од втор циклус на студии да стекнат знаења за методолошкиот пристап во научното
истражување и се оспособат за самостојно применување на комплексните и меѓусебно различни методи
кои во современата наука постојат, со што ќе можат со научна писменост да најдат решенија за
одредени појави и величини и нивната взаемна условеност и поврзаност.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во методологијата на научнотот истражување: предмет на методологијата (логички и технички
основи на методологијата), основни карактеристики на научното спознавање, основни форми на научни
истражувања; посебни научни методи; Научен проект – процес на негово подготвување: идеен и
изведбен истражувачки проект, фази на процесот на истражување (предмет на истражувањето,
поставување хипотези, варијабли, методи за прибирање податоци, примерок и видови примерок,
работа на терен, средување, анализа и интерпретација на добиените резултатит, примена на резултатите
од истражувањето); Научен труд – составување, објавување и оценување; Обработка на податоците и
доаѓање до заклучоци со примена на статистички постапки.
12. Методи на учење:
Предавања (теоретска настава), Вежби (аудиториски), семинари, тимска работа, проектни задачи,
самостојни задачи.
13. Вкупен расположлив фонд на време
100 часови
14. Распределба на расположливото време
2+0
15. Форми на наставните активности
15.1
Предавања – теоретска настава
43 часови
15.2
Вежби
(лабараториски,
/
аудиториски), семинари,тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
7 часови
16.2
Самостојни задачи
10 часови
16.3
Домашно учење
40 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода
5 (пет)(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(E)
oд 61до 70 бода
7 (седум)(D)
од 71 до 80 бода
8 (осум)(C)
од 81 до 90 бода
9 (девет)(B)
oд 91до 100 бода
10 (десет)(A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит
Изработка на студиски проект – идеен
истражувачки проект од страна на студентот од кој
што се заклучува за разбраноста на јазикот на
науката а тоа е методологијата.
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација
22. Литература

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
22.1
1.
Проф. д-р Лилјана Баткоска
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ackoff,R.L.,
22.2
2.

Vujevic, M,

3.

Mikkleson, B.

Наслов

Издавач

Методологија
на
научното истражување

Наслов
The Design
Research

of

ФТУ – Охрид

Издавач
Social

Uvodgenje u znanstveni
rad
Methods
for
development work and
research

University
Chicago Press,
1983.
Informator,
Zagreb, 1999.
New
Delhi,
1995.

Година
2005

Година

2. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Институции и пазари на осигурување
2. Код
СПО10X
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угоститлство - Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор Циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Миладин Крстаноски
Проф. Д-р Јован Стојаноски
9. Предуслови за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е стекнување со потребните теоретски знаења на институциите и пазари на
осигурување.
11. Содржина на предметната програма:
Правни елементи на осигурувањето
Права и обврски на договорните страни во договорот за осигурување
Причинување на штета
Осигурителни измами
Структура на финансиските пазари
Улога на финансиските посредници
Темелни начела на осигурувањето
Развој и организација на Осигурителнтеи друштва
12. Методи на учење: предавања, вежби, дискусии
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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 х 90бода

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

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература
22.1

Задолжителна литература

Ред.
број
1.
2.

Автор
Проф. Д-р Миладин Крстаноски
F.S.Mishkin, S.G.Eakins

Закон
за
супервизија
во
осигурувањето
4.
Закон
за
задолжително
осигурување
5.
Закон за облигациони односи
(договор за осигурување)
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.

Наслов

Издавач

Осигурително право
Financijska trzista I
institucije

3.

2.

проф. д-р Тито Беличанец

3.
4.

Jelena Kosovic,Predrag Suleji c

22.2

ФТУ Охрид
Mate doo Zagreb

Година
2006
2005

Службен Весник на
Рм
Службен Весник на
Рм
Службен Весник на
РМ
Наслов
Пазар
осигурување

Издавач
на

Осигурување според
Законот
за
супервизија
на
осигурувањето
Osiguranje
Прирачник
за
начинот
на
спроведување на на
супервизија
на
друштвата
за
осигурувањеи
субјектите
на
пазараот
на
осигурување

Година

Агенција
за
супервизија
во
осигурувањето,
Скопје
Правен
факултет
„Јустинијан
Први“,
Скопје

2011

Beograd
Скопје

2002
2008

2010

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Осигурување во меѓународната трговија
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7.
Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Доц Д-р Ивица Смиљковски
Проф.д-р Братислав Милошевиќ
9. Предуслови за запишување на /
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења:

Да се запознат со продлабочени и напредни сознанија од обалста на осигурувањето во
меѓународната трговија
11. Содржина на предметната програма:
 Транспортно осигурување
 Извозно кредитно осигурување
 Осигурување од одговорност
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 на време
175
14. Распределба
на
расположливото
време
15. Форми
на
наставните 15.1
активности
15.2
16. Други форми на активности

4+1
Предавања – теоретска настава

45 часови

16.1

Вежби
(лабораториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

аудиториски),

30 часови

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

17. Начин на оценување
17.1
17.2
17.3
18. Критериуми
(бодови/оценка)

Тестови
Семинарска
работа/проект
писмена и усна)
Активност и учество
за
оценување

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
22.1

Задолжителна литература

80 бодови
(презентација:

10 бодови

до 50 бода

10бодови
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)

Македонски јазик
преку систем на евалуација и самоевалуација

Р. број
1.

Автор
А.Николовски

Наслов
Осигурување во бизнисот

Издавач

Година
2005

Издавач

Година
1999

Скопје

2.
3.
4.

22.2

Дополнителна литература
Р. број
Автор
1.
Malcolm Stephens
2.
3.

John Dunt

Наслов
The changing role of export
credit agencies
Marine Cargo Insurance

IMF
Infrorma Law

2009

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Организација
и
управување
со
неживотни
осигурителни компании
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Лидија Симонческа
Доц. Д-р Ивица Смиљковски
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите од насоката осигурување ќе ги проучат специфичностите на менаџментот во услови на
глобализација и другите предизвици на макроокружувањето со кои се соочуваат менаџерите во
претпријатијата од туристичкото стопанство насочувајќи го својот бизнис на меѓународниот пазар. Тие ќе
се здобијат со познавања за карактеристиките и способностите кои треба менаџерите да ги имаат за
водењето на нивните активности на меѓународно ниво.
11. Содржина на предметната програма:
I. Организација на неживотни осигурителни компании (НОК) – Природата на неживотното осигурување,
Организација на работа во НОК, Видови на организациона структура, Фактори кои влијаат врз
организационата структура
II. Управување со НОК – Класификација и задачи на менаџерите, Предизвици на менаџментот на НОК,
Влијание на окружувањето и неговите сегменти врз процесот на управување
III. Менаџерот како лидер – Модели на лидерство, Суштина и начини на мотивирање, Природата и
значењето на комуникациите, Тимовите и тимската работа како современ метод на управување,
Управување со конфликтите
IV. Менаџерот како одлучувач – Модели на одлучување , Групно одлучување
V. Менаџерот како планер и стратег – Важноста на планирањето, Видови стратегии, Стратеги на
управување со ризиците, Видови ризици, Видови статегии за управување со ризиците, Управување со
креативноста и иновациите
VI. Контролни системи – Карактеристики на ефективен контролен систем, Видови контролни системи
12. Методи на учење:
Следење на настава, самостојно учење, индивидуално или тимско изработување на семинарски,
проектни трудови и есеи
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабораториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Положен прв колоквиум

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Надворешна и внатрешна евалуација

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Richard L.Daft

Наслов
Менаџмент (превод)

22.1
2.

Проф. Д-р Лидија Симонческа

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
M.Buble
22.2

2.
3.

H.Weihrich,
H.Koontz
McFarlin D.B.& Sweeney P. D.

Издавач
THOMSON/
SOUTHWESTERN,
2006
и ФТУ Охрид
со

Година
2006

Организација
управување
неживотни
осигурителни компании
– скрипта

Наслов
Management
Menadzment
Jurisprudence and the
Interpretation
of
Precepts
for
International Business

Издавач
Ekonomski
fakultet, Split
Prevod,
Zagreb
Business
Ethics
Quarterly

Година
2000
1994
1994

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Реосигурување (напредно ниво)
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, ФТУ-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ
Проф. Д-р Цветко Андреески
9. 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 бизнис во реосигурување
(повисоко ниво), како мошне сложена активност, што изнудува висок степен на знаење и умешност при
склучување на деловните меѓународни трансакции сé со цел да се минимизираат ризиците при нивна
реализација, односно изнаоѓање на алтернативи на трансфер на ризиците.
11. Содржина на предметната програма:
Поим, развој и видови на реосигурување, Пазар на реосигурување, Алтернативни облици на трансфер на
ризик во осигурување, Реосигурување на ограничен ризик, Ликвидација на штетите во бизнисот на
реосигурувањето, Модели за пресметка на реосигурување
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
4+1
15. Форми на наставните активности
15.1
Предавања – теоретска настава
45 часови
15.2
Вежби
(лабараториски,
30 часови
аудиториски), семинари,тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
12 часови
16.2
Самостојни задачи
18 часови
16.3
Домашно учење
70 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода
5 (пет)(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(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 91до 100 бода
10 (десет)(A)
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит
Редовна посета на настава и изработка на
пристапен труд
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ и
Скрипта
ФТУ Охрид
2010
Проф. Д-р Цветко Андреески
(Авторизирани
22.1
предавања)
2.
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ
„Реосигурување“
ФТУ-Охрид
2010
3.
Emmett Voughan,
Основи на ризикот и Владиниот
2010
Therese Voughan
осигурувањето
проект, превод
на 1000 книги

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Banks, Erik
2.
3.

Наслов
Alternative
Risk
Transfer
Aktuarska matematika
2

Издавач

Година

London

2002

Загреб

2000

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Организација и управување со животни и
здравствени осигурителни компании
2. Код
СПО10X
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, ФТУ-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ
9. Предуслови за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на изучување на оваа наставна дисципина е да се совладаат вештините на управување во
деловните субјекти од областа на осигурувањето. Имајќи го предвид фактот дека станува збор за услужна
дејност којашто е многу значајна во современото живеење, успехот на овие деловни субјекти се темели
на способноста за менаџирање со квалитетот на услугите во оваа област.
11. Содржина на предметната програма:
Карактеристики и примена на науката за организација, Управување со квалитетот на услугите,
Организациона структура на компаниите за осигурување, Субјекти и документи во осигурувањето,
Економски принципи во бизнисот на осигурување, Стратегиско управување со компаниите за животно и
здравствено осигурување, Супервизија на деловното работење на компаниите за животно и здравствено
осигурување.
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
4+1
15. Форми на наставните активности
15.1
Предавања – теоретска настава
45 часови
15.2
16. Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

Вежби
(лабараториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

30 часови
12 часови
18 часови
70 часови

17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода
5 (пет)(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(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
Редовна посета на настава и изработка на пристапен
труд
20. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на наставата
Евалуација
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
22.1 1.
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ и
Скрипта (Авторизирани ФТУ-Охрид
Проф. Д-р Братислав Милошевиќ
предавања)
2.
Смилевски Ц.
Предизвикот
и ДЕТРА – Центар,
2000
мајсторството
на Скопје

22.2

3.

Emmett Voughan,
Therese Voughan

4.

Костиќ Ж.

Ред.
број
1.

2.

Автор
Мркшиќ Д. и Жарковиќ Н.

организациските
промени
Основи на ризикот и
осигурувањето

Владиниот
2010
проект, превод
на 1000 книги
Основе
организације Савр администр.,
1992
предузеќа
Белград
Дополнителна литература
Наслов
Издавач
Година
Управљање
Универзитет
организацијама
за Сигидунум,
осигурање
и Белград
реосигурање
Закон за супервизија на
осигурување

2008

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Капитал и ризик
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство – Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Доц. Д-р Вера Караџова
Проф. Д-р Лидија Симонческа
9. Предуслови за запишување на предметот
Исполнување на условите предвидени за запишување
на семестарот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стартната точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма 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 предложат некои теоретско - логички возможни стратегии на
справување со ризиците. Значи ризиците се составен дел на животот на секоја индивидуа и елемент во
работењето на секој субјект, тие не можат да се избегнат, па оттаму чистата логика упатува на фактот
дека мора да се изнајдат начини да се живее со нив.
11. Содржина на предметната програма:
Материјалот по предметот Капитал и ризик е современо конципиран при што како базични точки на
својата анализа ги има капиталот како економска категорија која е неминовен преуслов за било каква
деловна активност и ризиците на кој тој е изложен, односно на кои е изложена вкупната активност на
деловните субјекти. 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. При
тоа, неопходно е да се разгледа корелацијата и функционалната поврзаност помеѓу финансискиот и
реалниот сектор на економијата. Неспорна е и функционалната поврзаност на финансискиот систем и
економскиот раст и развој, што дополнително имплицира потреба од утврдување и менаџирање со
ризиците на финансиските пазари и институции, како и ризиците на субјектите кои вложуваат преку нив
или во нив. Нарушувања во финансискиот систем, продуцираат кризни нарушувања во економијата во
целост и успорување на економскиот раст и развој. Предметната програма опфаќа елаборација на
основните видови на ризици, интеракциите меѓу нив, методите за квантифицирање на ризиците, а
суштствениот дел се однесува на менаџирањето со ризиците и специфичните форми за менаџирање со
нив во одделните стопански субјекти.
12. Методи на учење:
Настава, изработка на семинарски работи, есеи, пристапни трудови, проектни задачи, самостојно учење,
подготовка за колоквиуми и испит
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

30 часови

16.1

12 часови

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на часови, изработка на проектен труд

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација и самоевалуација

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Караџова, Вера
22.1
2.

Saunders, Antony & Cornett Marcia
Millon

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петковски, д-р Михаил

22.2

Наслов
"Принципи
на
управување
со
ризик"
"Finansial institutions
Management - a risk
management
aproach"

ЦНИР при
Охрид

Година
ФТУ

McGraw-Hill,
International
edition

2012
2006

Наслов

Издавач

"Финансиски пазари
и институции"

Второ изменето и
дополнето
издание,
Економски
факултет, Скопје
Економски
факултет, Скопје

2009

Свеучилиште
у
Риеци
prevod,
MATE
d.o.o. Zagreb
McGraw-Hill
Companies, Inc.,
2005, prevod: Data
Status, Belgrad
4 izd., prevod
MATE
d.o.o.
Zagreb
John Wiley & Sons,
Inc.,
Hoboken,
New Jersey

2000

2.

Спасов, д-р С., Арсов д-р С.

"Финансиски
менаџмент"

3.

Ивановиќ, д-р Зоран

4.

Bodie, Zvi, Kane Alex, Marcus Alan
J.
Rose, Peter S. & Hudgins Sylvia C.

"Финансијски
менаџмент"
"Počela ulaganja"

5.

Издавач

"Bankarski
menadzment
finansiske usluge"

i

6.

Mishkin, Frederic S., Eakins Stanley
G.

"Finansiska tržišta +
institucije"

7.

Moeller, Robert R.

"COSO Enterprise Risk
Management,
Understanding
the

Година

2004

2006
2005

2005
2007

8.

Vaughan,
Therese

Emmett,

Vaughan

New Integrated ERM
Framework"
"Osnove osiguranja i
upravljanje rizicima"

(prevod)
Zagreb

Mate,

2000

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Портфолио менаџмент
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство – Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Климе Попоски
Доц. Д-р Вера Караџова
9. Предуслови за запишување на предметот
Финансиски менаџмент; финансиски пазари и хартии
од вредност, финансиски-инвестиоцинен менаџмент
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целите на наставата на овој предмет е да ги оспособи студентите да:
 Да го сфатат значењето на двата основни параметри на финансиските инвестиции: очекуваниот
принос и ризикот;
 Да се разберат основната структура и улогата на институциите на пазарот на ХВ, како
окружување на финансиските инвеститори;
 Да ја разберат суштината на портфолио теоријата и на теоретските модели за рамнотежните
цени на ризичните имоти на пазарот на капитал;
 Да се оспособат да ги применуваат моделите за вреднување на ХВ: обврзниците, акциите и
финансиските деривати;
 Да навлезат во основните елементи на практиката на портфолио менаџментот, посебно од
аспект на институционалните инвеститори;
 Да се запознаат со основните елементи од законската и регулативна рамка и со активноста на
Македонската берза за долгорочни ХВ.
11. Содржина на предметната програма:
 Оцена на перформансите на портфолиото
 Пресметка на приносите од инвестиции
 Конвенционална теорија за оценување на перформансите, Мерење на перформансите при
променлива структура на портфолиото
 Постапки за вреднување на перформансите
 Меѓународна диверзификација
 Меѓународни инвестиции
 Процес на раководење на портфолио
 Донесување инвестициони одлуки
 Ограничувања
 Алокација на актива
 Раководење со портфолија на индивидуални инвеститори
 Теорија на активно раководење на портфолио
 Цели на активнитепортфолија
 Избор на хартии од вредност: модел на Treynor – Black
 Мултифакторски модел и активно раководење на портфолио
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. Испитот и колоквиумите се состојат
од кратки есеи, кратки прашања и задачи.
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

Вежби
аудиториски),
работа

30 часови

(лабараториски,
семинари,тимска

16. Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

12 часови

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

/

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Cohen, Zinbarg and Zeikel
22.1
2.

22.2

Farrell

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
John L. Maginn CFA (Editor),
Donald L. Tuttle CFA (Editor),
Dennis W. McLeavey CFA (Editor),
Jerald E. Pinto CFA
2.
3.

Наслов

Издавач

Investment
Analysis
and
Portfolio
th
Management, 5 ed.
Portfolio Management:
Theory
and
nd
Applications, 2 ed.

The
McGrawHill/Irwin

Наслов

Издавач

Managing Investment
Portfolios: A Dynamic
Process

CFA
Institute,
John
Willey&Sons inc.

The Journal of Portfolio
Management

Institutional
Investors
Journala

Година

The
McGrawHill/Irwin

Година
2007

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Штети во осигурувањето
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор
на
студиската програма Факултет за туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Ристо Речкоски – Носител
9.

Предуслови за запишување на предметот

7

Доц. Д-р Данијела Милошоска - Член
Исполнување на условите предвидени за запишување на
деветти семестар

10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта е студентите да се запознаатсо основите на штетите, видовите штети и нивните карактерстики,
како и различните начини на нивно надоместување, бидејќи штетите се една од основите на
осигурувањето, а нивното надоместување е суштина на самото осигурување. Штетите и надометокот на
истите е регулирано во законската регулатива на Репбулика Македонија, а тие прописи мора да се
прочуваат, како и да се надоградуваат. Токму таквиот пристап, односно функционирањето на оваа
регулатива de facto, како и давање насоки за иден развој, и отстранување на тешкотиите кои се присутни
при овој процес е еден од основните мотиви за потемелно изучување на штетите и нивното
надомсетвуање како фундамент на осигурувањето.
11. Содржина на предметната програма:
1. Штета – поим
2. Видови штета според различни критериуми
3. Субјекти кај штетата
4. Штетно дејствие
5. Каузалитет
6. Регулирање на штетата во различната правна регулатива во Република Македонија
7. Регулирање на штетата во различната правна регулатива во Европа
8. Различни видови одговорност за штетата
9. Надомест на штетите
12. Методи на учење:
Предавања, консултации, проектнизадачи и семинарскиработи, case-study
13. Вкупен расположлив фонд на време
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14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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)

19. Услов за потпис и полагање на завршен
испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на
наставата
22. Литература

22.1

следење

на

квалитетот

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р.Речкоски
2.
М.Крстаноски
3.
М.Крстаноски, Р.Речкоски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Sirko Harder

22.2
2.

www.pravo.org.mk

3.

www.aso.mk

на

од 81 до 90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

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

Наслов

Издавач

Облигационо право скрипта
Осигурително право
Основи на правото

Коста
АбрашОхрид
ФТУ-Охрид
ФТУ-Охрид

Наслов

Издавач

Measuring Damages
in the Law of
Obligations:
The
Search
for
Harmonised
Principles
Различна
правна
регулатива
од
областа
на
осигурувањето
Агенција
за
супервизија
на
осигурувањето

Hard Publishing
LTD, Oxford,

Година
2011
2007
2005
Година
2010

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв , втор и трет циклус на студии
23. Наслов на наставниот предмет
Правна рeгулатива во осигурувањето
24. Код
СПО10Х
25. Студиска програма
Осигурување
26. Организатор на студиската програма (единица, ФТУ-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
27. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
28. Академска година / семестар
5/X
29. Број на ЕКТС
7
кредити
30. Наставник
Проф.Д-р Ристо Речкоски (носител)
Проф.Д-р Миладин Крстаноски (член)
31. Предуслови за запишување на предметот
/
32. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со карактеристики на субјектите на правото во угостителството и стварите
како дел од правото, а особен акцент се става на угостителското и туристичкото право, како посебна
гранка на правото, односно договорите кои се користат во угостителската, турстичката и хотелската
индустрија, нивното правно регулирање и посебните правила кои важат за нив, начинот на нивно
склучување, како и решавање на споровите кои евентуално би се појавувале заради нив, како и правното
регулирање на посебните инструменти за плаќање во туризмот.
Се изучува најзначајната правна регулатива во угостителството, тргнувајќи од Уставот на РМ, различните
закони во оваа сфера, и особено подзаконсите акти, кои ја регулираат суштината на оваа материја во
угостителската практика, како и запознавање со меѓународните правни акти од оваа област.
33. Содржина на предметната програма:
Субјекти на правото во угосителството и туризмот, Стварите како објект на правото; Општ дел на
угостителсткото и туристичкото право; Регулативата во угостителството во РМ; Различни видови
договори во угостителството и нивно правно регулирање; Осигурувањето во туризмот; Инструменти за
плаќање во туризмот. Правна регулатива за угостителството во практиката
34. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
35. Вкупен расположлив фонд на време

175

36. Распределба на расположливото време

4+1

37. Форми на наставните активности

38. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
аудиториски),
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

(лабараториски,
семинари,тимска

12 часови

39. Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
40. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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)

41. Услов за потпис и полагање на завршен испит

42. Јазик на кој се изведува наставата

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

43. Метод на следење на квалитетот на наставата
44. Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
М.Крстаноски, Р.Речкоски
Р.Речкоски

Наслов

2.
М.Крстаноски, Р.Речкоски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р.Речкоски

Основи на правото

ФТУ-Охрид
Коста
Абраш
–
Охрид
ФТУ-Охрид

Наслов

Издавач

2.

Cournoyer N., Marshal A., Morris K.

Hotel,
restaurant
and travel law

3.

Capar R.,

Turisticko
i
ugostitelsko pravo
Правни акти од
угосителството

www.pravo.org.mk

Туристичко право
Облигационо
право

Издавач

Граѓанско право

Коста
Абраш,
Охрид
Thomson
and Delmar
Learning,
New York
FTHMOpatija

Година
2013
2011
2005
Година
2011
1993

1998

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Финансиско-инвестиционен менаџмент
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство – Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Климе Попоски;
Доц. Д-р Снежана Дичевска
9. Предуслови за запишување на предметот
Финансиски менаџмент; финансиски институции и
пазари
10. Цели на предметната програма (компетенции):
По завршување на наставата, студентите треба да бидат способни:
 да ја осознаат улогата и местото на финансискиот менаџер во друштвата за осигурување, како и
неговата одговорност во однос на друштвото, акционерите и заедницата;
 да ја анализираат финансиската состојба на друштвата за осигурување и да ги интерпретираат
основните финансиски показатели;
 да се оспособат да ги подготвуваат и да ги користат основните финансиски плански документи;
 да се запознаат со алтернативните извори на финансирање на стопанските субјекти и нивните
карактеристики и да се оспособат да извршат избор на оптималната структура на капиталот;
 да го согледаат значењето на дивидендната политика и да ги анализираат нејзините влијанија
врз остварувањето на целите на финансискиот менаџмент;
 за процесот за подготовката на инвестицоните студии - прединвестициони, инвестициони и
други);
 за пристапите на факторските анализи за инвестиционите проекти;
 за процесот на изготвување на економски алаборати, како делови од инвестиционите студии;
 за основите за оценка на ефикасноста на инвестиционите проекти;
 за методолошкиот инстументариум за инвестиционо одлучување-универзалните инвестицони
критериум, технкики и методи за нивна пресметка;
 за теориските основи и вообичаените техники за анализа на ризикот поврзан со инвестирањето сензитивна анализа, сценарио анализа и други техники.
11. Содржина на предметната програма:

Претпријатието, капиталот и финансискиот менаџмент

Финансиска анализа и финансиско планирање

Основни финансиски концепти

Долгорочни финансиски одлуки

Краткорочни финансиски одлуки

Трошок на капиталот, ливериџ и дивиденда

Инвестиционен процес

Анализи на релевантните фактори за изводливост на инвестиционите проекти

Финансирање на инвестиционите проекти и цената на капиталот

Проектирање на на паричните текови на проектот

Економскаефикасност на инвестициите

Периодот на враќање и стапката на приносот на инвестиците

Нето-сегашната вредност и индексот на профитабилноста на проектот

Интерна стапка на рентабилноста

Инвестиционите критериуми во разни случаи на инвестирање

Ризикот во оценката на ефикасноста на инвестиционите проекти
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. Испитот и колоквиумите се состојат

од кратки есеи, кратки прашања и задачи.
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

/

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ross, Westerfield and Jaffe
22.1

2.

Corrado and Jordan

3.

Brealey and Myers

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Marcus
22.2

2.

3.

Aswath Damodaran

Наслов

Издавач

Corporate
Finance,
sixth edition
Fundamental
of
Investments: Valuation
and
Management,
second edition
Principles of Corporate
Finance, sixth edition

The
McGrawHill/Irwin
The
McGrawHill/Irwin

Наслов

Издавач

Investments
Investment Valuation:
Tools and Techniques
for Determining the
Value of Any Asset
Journal of Finance

Година

The
McGrawHill/Irwin

The
McGrawHill/Irwin
John
Willey&Sons Inc.
The
American
Finance
Association

Година
2004
2012

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Финансиски трансакции
2. Код
СПО10X
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор
на
студиската
програма Факултет за Туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Ристо Гогоски и
Проф. Д-р Климе Попски
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со техниката и технологијата на платните (финансиските) трансакции. Институционалната
поврзаност на институциите од финансискиот систем за спроведување на финансиските текови во
економијата. Микроекономските аспекти на трошоците од финансиските трансакции.
11. Содржина на предметната програма:
 Пари; улога и функција на парите; еволуција на парите и трошоците за размена;
 Трансакции; бартер и парична размена; ликвидност; побарувачка на пари и фактори кои влијаат;
Брзина на опток на пари и трансакции;
 Банките како финансиски институции; еволуција на банкарскиот систем; структура на
банкарскиот систем; меѓународно банкарство; банкарски работи.
 Централната банка (ЦБ) и финансиските трансакции; Организација на ЦБ; ЦБ и понуда на пари,
Функции на ЦБ; Инструменти за монетарно регулирање;
 Платниот систем на Р Македонија; карактеристики на платниот систем; реформи во платниот
систем; структура на новиот платен систем; платни инструменти во внатрешниот платен промет;
 Меѓународен монетарен систем; видови монетарни системи и перформанси на системот;
бретонвудскиот меѓународен монетарен систем;
 Инструменти во меѓународниот платен систем.
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

од 81 до 90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

Положен прв колоквиум

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

македонски
Надворешна евалуација

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. Д-р Ристо Гогоски
2.
Проф. Д-р Ристо Гогоски
3.

22.2

Robert E. Wright and Vincenzo
Quadrini
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Сите учебници од делот на
парите,
банките,
и
финансискиот систем
2.
3.

Наслов
Платни системи
Вовед
во
банкарство
Money
and
Banking
Наслов

Издавач

Година

ФТУ Охрид
ФТУ Охрид
Flat
Knowledge
Издавач

2006
Во подготовка
world

2009

Година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Управување со ризици
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство – Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Доц. Д-р Вера Караџова
Доц. Д-р Снежана Дичевска
9. Предуслови за запишување на предметот
Исполнување на условите предвидени за запишување
на семестарот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма по Управување со ризици е студентите да ја осознаат важноста на
управувањето со ризиците, објективниот карактер на ризиците, видовите на ризици и ризична
изложеност, како и процесот на управување со одделните видови на ризици. Ако некогаш се сметало
дека ризиците на работењето се врзани исклучиво за финансиски категории и финансиски аспекти на
работењето, современиот пристап на Risk Management наметнува потреба од поширок поглед. Имено,
поради проширувањето на комплексноста на деловните активности, глобализацијата,
интернационализацијата, меѓународната конкуренција и многу други интерни и екстерни фактори,
ризиците и управувањето со нив е прашање кое се однесува на сите аспекти кои дирекно или индирекно
можат да имаат негативно влијание врз работењето. Неизвесноста на која е изложен секој деловен потег
е суштествениот момент кој наметнува потреба од проучување на ризиците, нивно мерење и
квантифицирање на веројатноста за нивно случување.
Со изучувањето на наставниот предмет Управување со ризици, студентите ќе ги стекнат следните
компетенции:
- Согледување на потребата и важноста од управувањето со ризиците;
- Определување на факторите кои ја детерминираат ефикасноста на управувањето со ризиците;
- Развивање на способности и знаења за квантификација на односот ризик – принос;
- Совладување на постојните стратегии за управување со ризиците и развивање на способност за
умешно комбинирање на истите;
- Развивање на квалификации за управување со ризиците;
- Стекнување на практични и апликативни знаења за анализа на ризичната изложеност,
предвидување на потенцијалните ризици и методи и постапки за управување со нив.
11. Содржина на предметната програма:
Дефинирање на ризикот
Ризикот како економска категорија
Ризик и принос
Ризик, неизвесност и опасност
Основни методи за мерење на ризикот
Видови ризици
Потреба за управување со ризиците
Еволуција на управувањето со ризиците
Принципи на управување со ризиците
Облици на управување со ризиците
Процес на управување со ризиците
Стратегии за управување со ризиците
Организациона структура и управување со ризиците
Кадровска структура и управување со ризиците
Кариера на менаџерите со ризик
Примена на ALM концептот во управувањето со ризиците

Современи тенденции во управувањето со ризиците
12. Методи на учење:
Настава, изработка на семинарски работи, есеи, пристапни трудови, проектни задачи, самостојно учење,
подготовка за колоквиуми и испит
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Присуство на часови, изработка на проектен труд

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација и самоевалуација

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Караџова, Вера
2.
22.1

22.2

3.

Crouhy, Michel; Galai, Dan & Mark,
M. Robert
Hopkin, P.

4.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
James Lam

2.

Moeller, Robert R.

Наслов
"Принципи
на
Управување
со
ризик "
“The Essentials of
Risk Management”
“Fundamentals
of
Risk
Management:
Understanding,
evaluating
and
implementing
effective
risk
management”

Наслов
“Enterprise
Risk
Management: From
Incentives
to
Controls”
"COSO Enterprise Risk

Издавач
ЦНИР при
Охрид

Година
ФТУ

2012

McGraw-Hill

2005

Kogan
Page
Limited,
Philadelphia

2010

Издавач

Година

Wiley, New York

2003

John Wiley & Sons,

2007

3.

Saunders, Antony
Marcia Millon

4.

The public
Association

5.

Chapman, C. i Ward, S.

6.

Funston, F., Wagner, S.

Risk

&

Cornett

Management

Management,
Understanding
the
New Integrated ERM
Framework"
"Finansial institutions
Management - a risk
management
aproach"
A
structured
approach
to
Enterprise
Risk
Management (ERM)
and the requirements
of ISO 31000, 2010
“Project
Risk
Management:
Processes,
Techniques,
and
Insights”
“Surviving
and
Thriving
in
Uncertainty: Creating
the Risk Intelligent
Enterprise”

Inc.,
Hoboken,
New Jersey
McGraw-Hill,
International
edition

2006

AIRMIC,
IRM: 2010

2010

Alarm,

Wiley, New York

2003

John Wiley & Sons,
Inc.,
Hoboken,
New Jersey

2010

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв , втор и трет циклус на студии
45. Наслов на наставниот предмет
Осигурување на стоките при транспорт
46. Код
СПО10X
47. Студиска програма
Осигурување
48. Организатор
на
студиската
програма ФТУ-Охрид
(единица, односно институт, катедра, оддел)
49. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
50. Академска година / семестар
5/ Х (десетти) семестар
51. Број на ЕКТС 7
кредити
52. Наставник
1. Проф. д-р Гордана Речкоска ( носител)
2. Проф.д-р Јован Стојаноски (член)
53. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
54. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со транспортот на различните видови на стоки, и сите манипулаивни фази
при тоа, со посебен осврт на осигурувањето на стоките при транспорт. Да се оспособат теоријата од оваа
област да ја применат во пракса.
55. Содржина на предметната програма:
Познавање на стоките,класификација на стоките, контрола на стоката што се транспортира,
амбалажирање, транспорт на стоките, видови транспорт во зависност од видот на стоката, осигурување,
осигурување на транспортерот на стоката, транспортен ризик, видови осигурување, специфичности на
транспортот кај различни видови стоки и осигирувања, превоз на опасни материи и осигурување.
56. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
57.

Вкупен расположлив фонд на време

175 часа

58.

Распределба на расположливото време

4+1

59.

Форми на наставните активности

60.

Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

61.

Начин на оценување

62.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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)

63.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

64.

Јазик на кој се изведува наставата

65.

Метод на следење на квалитетот на наставата

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

66.

Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор

Наслов

Издавач

Година

22.2

број
1.

Г.Речкоска

2.

Г.Речкоска

3.

Ј. Стојаноски, А.Трајков

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Македонија сообраќај
2.

Интернет литература

Познавање
на
стоката
Технолошки
особини
на
стоката
при
транспорт
Меѓународна
шпедиција
Наслов
Прирачник
за
превоз на опасни
материи

ФТУ-Охрид

2004

ФТУ-Охрид

2006

ФТУ-Охрид

2008

Издавач
Скопје

Година
2008

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Современи финансиски системи
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство – Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Климе Попоски;
Проф. Д-р Ристо Гогоски
9. Предуслови за запишување на предметот
/
10. Цели на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења :
 Да ги разбираат суштината и практичното значење на основните принципи на
финансиите:максимизацијата на богатството,временската вредност на парите, конфликтот помеѓу
ризикот и приносот, диверзификацијата како начин за намалување на ризикот, итн.
 Да ги познаваат карактеристиките и видовите на различни финансиски инструменти
(обврзници,акции,штедни влогови, заеми, финансиски деривати, итн.). Истовремено,да ги
разбираат принципите на вреднување на финансиските инструменти, односно основните фактори
од кои зависи одлуката на инвеститорот во кој од поголемиот број финансиски инструменти ќе ги
вложи своите пари.
 Да ги познаваат видовите и карактеристиките на финансиските пазари, нивните сличности и
разлики, како и видовите финансиски инструменти со кои се тргува на одделните пазари.
 Да ги познаваат видовите и карактеристиките на различните финансиски институции,како и
причините поради кои некои од нив (на пример банките) се пораспространети од другите.
 Да ги познаваат основните прашања со кои во практиката се соочуваат финансиските менаџери и
да се здобијат со способност да решаваат некои од основните проблеми со кои тие се судруваат за
време на нивното работење на финансиските пазари.
11. Содржина на предметната програма:
 Вовед во финансискиот систем
 Финансиски пазари
 Финансиски инструменти
 Финансиски институции
 Финансиски иновации
 Финансиска регулација
 Мерење на каматните стапки
 Детерминанти на каматните стапки
 Пазар на пари
 Пазар на акции
 Пазар на обврзници
 Пазар на деривативни финансиски инструменти
 Институционална структура на финансиските пазари
 Комерцијални банки
 Други депозитни институции
 Небанкарски финансиски институции
 Раководење со финансиски институции
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. Испитот и колоквиумите се состојат од
кратки есеи, кратки прашања и задачи.
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

/

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Петковски Михаил
2.

Frederic Mishkin

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Marcia Millon Cornett

Наслов

Издавач

Финансиски пазари и
институции,
второ
дополнително издание
Financial Markets and
Institutions

Економски Факултет
– Скопје

2009

Addison-Wesley, New
York

2004

Наслов

Издавач

Financial Markets and
Institutions

The
McGrawHill/Irwin Series in
Finance,
Insurance
and Real Estate
South
Western,
Cengage Laerning
Elsevier

22.2
2.
3.

Jeff Madura

Financial Markets and
Institutions
Journal of International
Financial
Markets,
Institutions & Money

Година

Година
2011

2012
2011,
2010,
2009,
2008

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Банкарство
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство - Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус студии
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Ристо Гогоски
Проф. Д-р Горан Петрески
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршено прв циклус на студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел е да се спознае суштината на банкарството (банките) како специфични финансиски
институци, односно нивното доминантно значење во финансискиот систем. Важна цел е да се спознае
суштината на различноста на централните банки од деловните банки, односно општествената монетарна
функција на централната банка и профитната ориентираност на финансиките пазари на деловната банка.
Како логично продолжение на двостепениот банкарски ситем следи и изучувањето на менаџментот на
ризикот во деловните банки, од една страна, и регулативата на банките од монетарните и јавните власти,
од друга страна. Поттребно е да се направи напор да се истражува емпириски банкарството во
развиените економии и банкарството во растечките економии (emerging economics). Важна цел е
истражувањето и на банкарскиот неуспех.
11. Содржина на предметната програма:
 Поим за банките и нивните активности (вовед, значење на банките, организациона структура,
структура на банките, централни банки и сл.);
 диверзификација на банкарските активности (експанзија на банкарските и не банкарските
финансиски услуги, структурата на каматен и некаматен доход на банките, меѓународно
банкарство и сл.);
 менаџирање на ризикот во банкарството (пристапи во менаџментот на ризикот во банкарството,
финансиски деривати и ризик, пазарен и кредитен ризик и сл.); регулација на банките (предмет
на регулација, меѓународна регулација, базел -2 пристапот и сл.);
 структура на банките во развиените економии (САД, ЕУ, Јапонија); банкарството во растечките
економии (реформи на финансиските системи во земјите во развој и земјите во транзиција,
исламско банкарство, политички ризик и сл.);
 банкарски неуспех (дефинирање на банкарски неуспех, детерминанти на банкарскиот неуспех квалитативни и квантитативни модели); банките и финансиските кризи (дефинирање, некои
попознати финансиски кризи, банкарска криза,
 централната банка и улогата на кредитор во крајна нужда, јавно финансирање на ликвидноста
на банките -bail out);
 теоретско - конкурентни прашања во банкарството (микроекономија на банките - конкуренција,
аутпут, консолидација, монополи и сл.);
12. Методи на учење: академско, предавања и пристапни трудови
13. Вкупен расположлив фонд на време
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14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Положен прв колоквиум

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. Д-р Ристо Гогоски
2.

Проф. Д-р Љубе Трпески

3.

Проф. Д-р Горан Петрески

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

Сите останати учебници од
областа на парите, банките и
финансискиот систем

Наслов
Вовед
во
банкатрството
Банкарство
Банкарски
менаџмент
Наслов
Modern
Banking

Издавач
ФТУ Охрид
Економски факултет Скопје
Економски фаултет Скопје
Издавач
John Wiley & Sons

Година
2011 (во
подготовка)
2009
2008

Година
2005

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Финансискo известување и ревизија
2.
Код
СПО10Х
3.
Студиска програма
Осигурување
4.
Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6.
Академска година / семестар
5/IX
7. Број на ЕКТС кредити
7
8.
Наставник
Проф. Д-р Деса Косаркоска
Проф. Д-р Климе Попоски
9.
Предуслови за запишување на предметот
/
10. Цели на предметната програма (компетенции):
По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења :
 Да ги познаваат основите на финансиското работење
 Да ги разбираат функциите на финансиското работење и ревизија
 Да ги научат начините и значењето на финансиската контрола и ревизија
11. Содржина на предметната програма:
Финансиски извештаи и финансиско известување
Основни финансиски извештаи во процесот на финансиско известување
Анализа на финансиските извештаи во системот на финансиска контрола
Ревизија на финансиските извештаи
Поим за ревизија
Видови ревизија
Интерна ревизија ( Организација, ревизија на средствата и изворите на средствата, ревизија на
финансиското работење, ревизија на трошоците, ревизија на приходите)
Екстерна ревизија ( Основни концепти, планирање и процес на ревизија, постапка на ревизија, постапка
на ревизија на финансиски извештаи, извештај на ревизорот, професионална регулатива и
професионална етика во ревизорка професија)
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 на време
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14.

Распределба на расположливото време

4+1

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања – теоретска настава

15.2
16.1

Вежби
(лабараториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

16.

17.

Други форми на активности

аудиториски),

30 часови
12 часови

Начин на оценување
17.1
17.2

18.

45 часови

Тестови
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

80 бодови

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)

10 бодови
10бодови
5 (пет)(F)

од 91 до 100 бода
19.
20.
21.
22.

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

Надворешна и внатрешна евалуација

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р Деса Косаркоска

22.1

2.
3.
4.

22.2

Сметководствооснови
примена и вовед во
управувачко смет
Проф.д-р
Зорица
Божиновска
Д-р Деса Косаркоска,
Д-р Лидија Симонческа

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф.д-р
Бранко
Трајковски
Проф.д-р Благоја Ацески
2.
Ј.М. Samyels, et, All,

Македонски јазик

Наслов

Издавач

Финансиско
известување
со
менаџмент
контролаавторизирани
предавања
Д-р
Деса
Косаркоска

Факултет за туризам и
угостителство – Охрид

2011

ФТУ, Охрид

2012

Ревизија

Економски факултет при
Универзитет Св. Кирил и
Методиј – Скопје
Факултет за туризам и
угостителство- Охрид

2010

Анализа
финансиски
извештаи,
авторизирани
предавања

на

Наслов

Издавач

Интерна и екстерна
ревизија

Економски факултет при
Универзитет Св. Кирил и
Методиј – Скопје
Shapman & Hall, London

Financial Statement
Analysis in Europe

Година

2010

Година
2004
2000

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Деловна психологија
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. д-р Лилјана Баткоска (носител)
Проф. д-р Љубомир Кеверески (член)
9. Предуслови за запишување на предметот
Познавања од психологија како и познавања од областа на
организациска психологија
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите од втор циклус на студии да стекнат знаења за бизнис однесувањето, дизајнирање на
работниот процес, психолошките принципи на индивидуалното и тимското работење, мотивирањето,
справувањето со конфликтите и лидерство преку кои ќе се помогне да се разбере светот на работата,
светот на брзи промени, како да се надмине отпорот кон промените, но и како најдобро да се креира
организациското однесување што се стреми кон промени.
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во Бизнис психологијата: општ психолошки модел на бизнисот; Психологија на личноста на
менаџерот; Базични детерминанти (психички процеси) и манифестни детерминанти; Организациско
однесување: елементи, фактори и нови опции на организациското однесување, тимско работење,
организациска култура; Моќта како движечка сила во бизнисот: дефинирање, извори и фактори на моќ;
Мотивирање на вработените; Психологија на групно и тимско работење; Конфликти и нивно
разрешување во бизнисот; Психолошки принципи на потрошувачката: фактори и мотиви за однесување
на потрошувачи.
12. Методи на учење:
Предавања (теоретска настава), Вежби (аудиториски), семинари, тимска работа, проектни задачи,
самостојни задачи.
13. Вкупен расположлив фонд на време
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14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања – теоретска настава

15.2
16.1

Вежби
(лабараториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

16. Други форми на активности

45 часови
аудиториски),

30 часови
12 часови

17. Начин на оценување
17.1
17.2

Тестови
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

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

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

од 81 до 90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

Изработка на пристапен труд и полагање на испитот.

испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература

Надворешна и внатрешна евалуација

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Лилјана Баткоска

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Augier, M., March, J.G.
22.2

2.

Ellis, S., Dick,P.

3.

Leavitt, H.J.

Наслов
Бизнис психологија

Издавач
ФТУ – Охрид

Наслов
The
Economic
Psychology
Introduction
to
Organizational
Behavior
Menagerial
Psychology

Година
2006

Издавач

Година

London

2003

McGraw- Hill Publishing
Cmpany

2000

University
Press

1990

of

Chicago,

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Управување со продажба на услуги
2. Код
СПО10X
3. Студиска програма
Оигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф.Д-р. Софронија Миладиноски
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 управувањето со продажбата на услуги во
услужниот сектор.
11. Содржина на предметната програма:
Управувањето како дел од менаџментот во услужната дејност; интердисциплинарен развој на
управувањето; Историски концепции на управувањето; Психологија на потрошувачот и однесувањето на
купувачот; Анализа на пазарниот потенцијал и пазарното учество и управување со продажбата на услуги;
Сегментирање на пазарот; Маркетинг истражување; Модели на купување; Производ во маркетинг
концепцијата; Политика на цени, дистрибуција и промоција; Модели на одлучување; Управување со
услугите на меѓународно ниво.
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
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14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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 до90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик и неговото кирилско писмо

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на
студентите

22. Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор

Наслов

Издавач

Година

број
1.

Миладиноски Софронија

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
Robert D. Hisrich, Ralph W. Jackson
22.2

2.

3.

William Miller

Управување
продажба на услуги

со

Наслов
Selling
and
Management

ФТУ-Охрид

Издавач
Sales

More Proactive Sales
Management:
Avoid the Mistakes Even
Great Sales Managers
Make-and
Get
Extraordinary Results

Barron's
Educational
Series
AMACOM
Div
American
Mgmt Assn

2012

Година
1993
2009

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Организациско однесување во услужни дејности
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/ X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Симона Мартиноска
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на оваа наставна дисциплина е да им помогне на постоечките и идни менаџери подобро да
ги разберат и да раководат со вработените, бидејќи човечкиот фактор неизбежно е клуч за успех.
Проучување на организациското однесување како системски приод. Сфаќање на начините на кои луѓето
се однесуваат во организацијата и зошто се однесуваат според одреден начин, што претставува важен
предуслов за успешност на менаџментот.
11. Содржина на предметната програма:
Организациско однесување: поим и содржина
Вработениот и работата: Учење, Стрес, Индивидуални разлики, Процена на индивидуалните разлики,
Мотивација и задоволство од работата, Групите и работата: Социјална интеракција, Групно и интергрупно
однесување, Лидерство, Модели на работа: Работа-класичен пристап, Конфликтот и попуштањето на
работа, Алтернативен дизајн на работата, Организациски структури и системи: Структура и контрола во
организацијата, Структура и изведба во организациите, Организациски процеси: Менаџерски процеси и
промени, Организациска култура, Моќта и организациите, Поделба на трудот: Пазар и занимања, Полот и
вработувањето, Технологија на работното места, Нови системи на организација на работата, Разбирање и
управување со индивидуалното однесување, Разбирање и управување со групите и социјалните процеси,
Разбирање и управување со организациските процеси и проблеми, Управување со организации во развој.
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

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

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

16. Други форми на активности

12 часови

17. Начин на оценување

19. Услов за потпис и полагање на завршен
испит

Положен прв колоквиум

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература

Надворешна и внатрешна евалуација

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Lashley, C., Lee-Ross, D.
22.1

22.2

2.

Wood, R.

3.

Kreitner, R., Kinicki, A.

4.

Robbins, S & Judge

5
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Kreitner, R., Kinicki, A.
2.

Robbins, S & Judge

Наслов

Издавач

Година

Organizationаl Behavior
for Leisure Services

ButterworthHeinemann, Oxford

2003

Organizational Behavior
for
Hospitality
Management
Organizational Behavior

ButterworthHeinemann, Oxford

1994

IRWIN, USA

1992

Essentials
of
Organizational Behavior

New
Jersey:
Pearson/Prentice Hall

2008

Наслов

Издавач

Година

Organizational Behavior

IRWIN, USA

1992

Essentials
of
Organizational Behavior

New
Jersey:
Pearson/Prentice Hall

2008

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Квантитативни методи
2. Код
СПО 10X
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор
на
студиската
програма ФТУ-Охрид
(единица, односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. д-р Цветко Андреески
Доц. д-р Васко Речкоски
9. Предуслови за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да научат да применуваат стохастички методи во пресметка на премии за животно и
неживотно осигурување, пресметка на технички резерви за неживотно осигурување, пресметки на
штедна и ризико премија Анализа на бонус малус систем
11. Содржина на предметната програма:
Стохастичко моделирање
Маркови ланци
Примена на маркови ланци во осигурување (Критични и хронични болести, бонус малус систем)
Метода на триаголници, пресметка на технички резерви кај неживотно осигурување
Штедна и ризико премија
Стохастички модели кај осигурување на живот
12. Методи на учење:
Предавања, вежби, менторска работа
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
4+1
15. Форми на наставните активности
15.1
Предавања – теоретска настава
45 часови
15.2
Вежби
(лабараториски,
30 часови
аудиториски),
семинари,тимска
работа
16. Други форми на активности
16.1
Проектни задачи
12 часови
16.2
Самостојни задачи
18 часови
16.3
Домашно учење
70 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
10 бодови
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода
5 (пет)(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест)(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
Македонски јазик
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација, надворешна евалуација
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
22.1
1. Група автори
103: Stochastic
Institute and
2002
Modelling
Faculty of
Actuaries, UK
2.

22.2

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Никола Р., Васко Р.,
2.
3.

Philippa W., Yehuda H.

Наслов
Веројатност и актуарска
математика
Stochastic modelling

Издавач

Година

ЦНИР, Охрид

2003

Munich
Reinsurance
Company

2007

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Финансиско известување и менаџмент контрола
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство – Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф.Д-р Деса Косаркоска
Проф. д-р Климе Попоски
9. Предуслови за запишување на предметот
/
10. 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.
11. Содржина на предметната програма:
Менаџмент контролата како основна фукнција на менаџментот, Најзначајни контролни системи на
менаџмент контролата, Систем на финансиска контрола, Системн 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, Анализа на организационата структура и економската состојба како и работните процеси
во осигурителните компании
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 на време
175
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

/

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Косаркоска Деса

22.2

2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Avelini H.Ivanka
2.
3.

Наслов
Контролинг

Наслов
Kontroling

Издавач
Факултет за туризам и
угостителство – Охрид

Издавач
Hotelijerski
Opatija

fakultet,

Година
2008

Година
2008

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
67. Наслов на наставниот предмет
Маркетинг истражувања
4.
Код
СПО10Х
5.
Студиска програма
Осигурување
68. Организатор
на
студиската
програма Факултет за Туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра, оддел)
69. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
70. Академска година / семестар
5/ Х (десетти) семестар
71. Број на ЕКТС 7
кредити
72. Наставник
Проф. д-р Софронија Миладиноски
Проф. д-р Јован Стојаноски
73. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
74. Цели на предметната програма (компетенции):
Овој предмет на студентите им овозможува да го согледаат значењето на информациите при
донесувањето на деловните одлуки како и да го проучат целокупниот процес на прибирање, обработка и
анализа на податоците кои претставуваат информативен инпут во деловното одлучување.
75. Содржина на предметната програма:
Перспективи на одлучувањето со маркетинг истражувањето; Истражувачки дизајн (проект) и
имплементација; Поставување и тестирање на хипотези; Квалитативни методи и метод на набљудување;
Методи на испитување; Анализа на податоци; Традиционални примени на маркетинг истражувањетопроизвод, цена, промоција и дистрибуција
76. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
77.

Вкупен расположлив фонд на време

175 часа

78.

Распределба на расположливото време

4+1

79.

Форми на наставните активности

80.

Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

81.

Начин на оценување

82.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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)

83.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Положен прв колоквиум

84.

Јазик на кој се изведува наставата

85.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Македонскиот литературен јазик и неговото кирилско
писмо
Надворешна и внатрешна евалуација

86.

Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Aaker D., Kumar V., Dej G.,

Наслов
Маркетинг
истражување

Издавач
(седмо
издание-

Година

превод)

22.2

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

Miladinoski Sreten
Gabriela Rakicevic

Наслов

Издавач

Marketing
menagement
Ekonomika
na
turizmot.
Menadzement vo
turizmot

Prentice Hall,
New Jersy
FTS
Skopje,
R.Makedonija
FTU Ohrid

Година
1999
2008 god.
2009

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Е-Бизнис
2. Код
СПО 10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Мирјана Секулоска
Проф. Д-р Митре Аврамоски
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на оваа предметна програма е студентите да се запознаат со примената на информатичката
технологија во работењето во компаниите од туристичката индустрија. Посебен акцент се става на
пласманот на производите и услугите кои ги нудат овие компании , но со помош на современите
информатички технологии.
11. Содржина на предметната програма:
Информатичкото општество и дигиталната економија. Интернет. Електронско работење ( развој, ширина,
модели). Електронска трговија ( дефинирање, развој, можности, модели). Електронско банкарство.
Електронско работење во јавната управа. Електронски маркетинг. Развој и употреба на интернетот во
туризмот. Области на примена на ИТ во туризмот. Е-авиокомпании. Е-Хотелиерство. Е-туроператори. ЕТуристички агенции. Е-дестинација. Сигурноста на интернет .
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
аудиториски),
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

(лабараториски,
семинари,тимска

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Положен прв колоквиум

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Надворешна и внатрешна евалуација

22. Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број

Наслов

Издавач

Година

22.2

1. Аврамоски М.,
2.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Раденкович Б.,

Е-Бизнис во туризмот,

Наслов
Електронско
пословање – стање и
перспективе,

ФТУ Охрид,

Издавач
ФОН Београд

2009

Година
2007

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Бизнис Логистика
2. Код
СПО10X
3. Студиска програма
Осигурување – втор циклус студии
4. Организатор на студиската програма ФТУ – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Мирјана Секуловска
Проф. д-р Стојан Велкоски
9. Предуслови
за
запишување
на /
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Преку предметната програма студентите ќе се стекнат со широко поимање за логистиката: 1) како
управувачка концепција, вклучувајќи ги сите фази и етапи на движење на материјалните текови и услуги
од местото на настанување до крајното место на користење; 2) како област на компаниско управување,
вклучувајќи го интегрираното управување со основните компаниски функции – набавка,
производство/операции и дистрибуција.
11. Содржина на предметната програма:
-Логистиката и управување со синџирот на набавките
-Организација и управување со логистичките системи
-Логистиката во различните сфери и области. Логистички сектор
-Транспортот во логистиката
-Управување со складишните системи
-Управување со залихите
- Потреба и рециклирање на материјалните ресурси
-Логистички аспекти на стратешките одлуки во управувањето со производството
-Организација на набавките
-Управување со набавките
-Организација на дистрибуцијата
- Управување со дистрибуцијата
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
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14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

16. Други форми на активности

аудиториски),

12 часови

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

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

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Павел Димитров
група автори
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ronald H. Ballou
2.
3.

Македонски јазик
Евалуација

Наслов
и

Логистични Системи

Наслов
Business
Logistics/Supply Chain
Management

Издавач
Университетско
издателство
Стопанство, Софија

Издавач
Prentice Hall

Година
–

2010

Година
2003

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Образование тренинг и вработување во услужни дејности
2.
Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ
Проф. Д-р Јаготка Стрезовска
9. Предуслови за запишување на предметот
Од областа на менаџмент, менаџмент на човечки ресурси
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Детерминирање на значењето на образованието и тренингот, посебно на перманентното образование
како современ концепт за остварување конкурентска предност преку постојано надоградување и
усовршување на човечките ресурси. Подготовка за вработување, од една страна на оние коишто бараат
работа и од друга страна на лицата или менаџерите коишто треба да го спроведат процесот на
вработување. Идентификација на потребите на бразование и обука од аспект на креирање современа
кадровска политика.
11. Содржина на предметната програма:
Содржината на програмата за образование, обука и вработување се засноваат на тековните и идните
предизвици и задачи во образованието на менаџери во услужните дејности.Менаџмент на знаење;
Идентификување на потребите за учење, тренинг и развој (Потреби на ниво на организација, департман,
професија како и на ниво на индивидуа-детерминирање на приоритети за тренинг); Менаџмент на
изведба; Планирање и дизајнирање на учење, тренинг и развој на човечките ресурси (Образование на
возрасни, процес на учење, нивоа на компетентност, стилови на учење, мотивација и учење, бариери за
учење); Тренинг на диверзифицирана работна сила (повеќејазична и мултикултурна работна средина);
Начини на образование, тренинг и развој (далечинско учење, учење кое се базира на решавање на
проблеми, методи за обука на групи, менаџери/неменаџери и сл.); Процена и евалуација на учењето и
тренингот; Образованието и тренингот од аспект на МЦК (TQM).
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
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14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

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

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

16. Други форми на активности

12 часови

17. Начин на оценување

19. Услов за потпис и полагање на завршен
испит

Присуство на предавања, исполнување на зададени
активности (проектни задачи, самостојни задачи, и сл.)

20. Јазик на кој се изведува наставата

Германски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература

Надворешна и внатрешна евалуација

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ракичевиќ, Г.,/ Стрезовска Ј.

22.1

22.2

2.

Bahtijarević Š.

3.

Ракичевиќ, Габрирла.

4.

Deželjin, J

5

Kaiser, F.-J/Kaminski,H.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Fischer,R./Ury,W/Patton,B
2.

Scharlau Christine

Наслов

Издавач

Година

Образование, тренинг и
вработување за услужни
дејности
Management
ljudskih
potencijala
Менаџмент на човечки
ресурси
Upravljanje ljudskim
potencijalima,

(авторизирани
предавања), ЦНИР

2010

Golden
marketing,
Zagreb
ЦНИР-ФТУ,
Летра,
Охрид
Organizator, Zagreb

1999

Methodik des
Ökonomie-unterrichts,
Grundlagen eines
handlungsorientierten
Lern-konzepts mit
Beispielen

Bad Heilbrunn.

1999

Наслов
Das
Harward-Konzept.
Sachgerecht verhandeln,
erfolgreich verhandeln
Karrierefaktor
Gesprächstechniken

Издавач

2007
1996

Година

Camus, Frankfurt

2004

Haufe, Freiburg

2005

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Меѓународен бизнис
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф.д-р Јованка Билјан - носител
Проф. Д-р Јован Стојаноски - член
9. 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 меѓународниот бизнис, како
мошне сложена активност, што изнудува висок степен на знаење и умешност при склучување на
деловните трансакции се со цел да се минимизираат ризиците при нивна реализација.
11. Содржина на предметната програма:
Меѓународен бизнис – поим и значење. Инструменти на трговската политика; Девизи и девизен курс;
Субјекти во меѓународен бизнис; Деловни трансакции во меѓународниот бизнис; Видови пазари;
Купопродажба на девизи; Плаќања и наплатувања во меѓународниот платен промет; Меѓународен бизнис
со туристички услуги
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
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14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски, аудиториски),
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

16. Други форми на активности

12 часови

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

6 (шест)(E)

од 60 до 70 бода

7 (седум)(D)

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
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор

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

од 71 до 80 бода

8 (осум)(C)

од 81 до 90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

Македонски јазик
Евалуација

Наслов

Издавач

Година

22.2

број
1.
Билјан Јованка
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Роческа Славица
2.

Кикеркова Ирена

Меѓународен бизнис
Наслов
Надворешна трговија
Надворешна трговија

ФТУ-Охрид
Издавач
Економски
факултет –Прилеп
Економски
факултет – Скопје

Во печат
Година
2009
2008

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв,втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Меѓународни трговски конвенции и институции
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
проф. д-р Јове Кекеновски
проф. д-р Миладин Крстаноски
9. Предуслови
за
запишување
на Претходно изработен проектен труд
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта е студентите да ги добијат основните познавања за функционирањето, содржината,
организационата структура, принципите, целите и задачите на меѓународните царински конвенции како и
за функционирањето на институциите во оваа област.
11. Содржина на предметната програма:
1. СВЕТСКА ЦАРИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА – WCO- Создавање на WCO, Задачи и примарни цели на WCO,
Организациона поставеност на WCO, Светска трговска организација WТO Рамковни стандарди за
безбедност на WCO, 2. ТИР – КОНВЕНЦИЈА - Генеза и развој на Конвенцијата, Причини за ревидирање на
Конвенцијата, Цели и предности на ТИР Конвенцијата, Принципи на Конвенцијата, ТИР Карнет, Управна
структура на ТИР системот. 3. ИСТАМБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА - Содржина и структура на Конвенцијата, АТА и
ЦПД Карнет, останати Прилози од Конвенцијата, 4. КОНВЕНЦИЈА ЗА ДОГОВОРОТ ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПАТЕН
ПРЕВОЗ НА СТОКА (ЦМР) - Создавање на Конвенцијата, Цели на Конвенцијата, Содржина на Конвенцијата,
Протокол кон Конвенцијата за договорот за меѓународен патен превоз на стока (ЦМР). 5. ЕВРОПСКА
СПОГОДБА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПАТЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ СТОКИ (АДР) - Создавање на Спогодбата, Цели на
Спогодбата, Содржина на Спогодбата, Протокол кон Спогодбата. 6. Меѓународна конвенција за
поедноставување и усогласување на царинските постапки - РЕВИДИРАНА КЈОТО КОНВЕНЦИЈА - Создавање
на Конвенцијата, Цели на Конвенцијата, Структура на конвенцијата (ПРЕАМБУЛА, ТЕЛО, ОПШТ АНЕКС И
СПЕЦИФИЧНИ АНЕКСИ). 7. КОНВЕНЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОДЕН ПРЕВОЗ СО ЖЕЛЕЗНИЦА (COTIF)-Создавање на
Конвенцијата, Протокол од 1999 г, Структура на Конвенцијата, Органи и тела на Конвенцијата,
Еднообразни правила за договорот за меѓународен превоз со железници, CIV – додаток А на
Конвенцијата (патници), CIМ - додаток Б (превоз на роба), RID - додаток Ц (превоз на опасна роба), CUV –
додаток Д (користење на кола), CUI – додаток Е (користење на жел. инфраструктура), APTU – додаток Ф
(технички стандарди на возовите), АТМF – додаток Г (технички прием на возните средства). 8.
РЕВИДИРАНА АРУША СПОГОДБА (лидерство и посветеност,
правна рамка, транспарентнсост,
автоматизација, реформа и осовременување, ревизија и истрага, кодекс на однесување, раководење со
човечки ресурси, морална и организациона култура, односи со приватниот сектор)
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 проблематиката на
праксата, избор на литература и други теоретски содржини. Исто така им се дава поддршка околу
утврдување и прибирање на потребните информации и нивно користење при подготвувањето и
презентација на проектната задача.
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

16. Други форми на активности

аудиториски),

12 часови

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

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)

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

Успешно изготвен проектен труд

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература

Евалуација

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
3.
22.1

4.
5.

6.
7.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
22.2

2.

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

Македонски јазик

Наслов

Издавач

Година

Издавач

Година

ТИР - Конвенција
Истамбулска Конвенција
Конвенција за меѓународен превоз
зо железница (COTIF)
Европска спогодба за меѓународен
превоз на опасни стоки (АДР)
Меѓународна
конвенција
за
поедноставување и усогласување на
царинските постапки - Ревидирана
КЈОТО Конвенција
Конвенција
за
Договор
за
меѓународен патен превоз на стока
(ЦМР)
Ревидирана АРУША Спогодба
Наслов
Други
меѓународни
царински
конвенции
Разни формулари, обрасци и др.
документи на Царинска управа на
РМ

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Проектен менаџмент
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Гордана Речкоска
Доц Д-р Ангела Василеска
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Да се запознаат студентите и да се оспособат во поим и дефинирање на проект, проект менаџмент,
животен циклус на проектот, проект менаџер, и составување на апликација на проект од областа на
туризмот
11. Содржина на предметната програма:
1. Вовед
2. Проект менаџмент
3. Стратегија и проектен менаџмент
4. Проектен менаџер
5. Проектна организациска структура
6. Почетна фаза на работа на проектот
7. Имплементација на фазите на проектот
8. Фази на заклучување на проектот
9. Компјутерска подршка на проектниот менаџмент
12. Методи на учење:
предавања, пристапни трудови, самостојно истражување
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

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

80 бодови
10 бодови
10бодови
5 (пет)(F)
6 (шест)(E)

од 61 до 70 бода

7 (седум)(D)

од 71 до 80 бода

8 (осум)(C)

16. Други форми на активности

12 часови

17. Начин на оценување

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

од 81 до 90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

Редовност и положен прв колоквиум
Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
E. Verzuh
22.1

2.

Harold Kerzner

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Robert B. Angus, Norman A.
Gundersen, Thomas
P.
Cullinane, Robert Angus
22.2

2.

Robert K. Wysocki, Robert
Beck Jr., David B. Crane

3.

J. Davidson Frame

Надворешна и внатрешна евалуација

Наслов
The fast forwаrd MBA in
project management
Project Management: A
Systems Approach to
Planning, Scheduling, and
Controlling, 7th Edition

Издавач

Година

New Jersey, USA

2008

John Wiley & Sons, Inc

2001

Наслов

Издавач

Planning, Performing, and
Controlling
Projects:
Principles
and
Applications
Effective
Project
Management

John Wiley & Sons, Inc

1999

John Wiley & Sons, Inc

2000

Jossey-Bass
Management

1995

Managing Projects in
Organizations: How to
Make the Best Use of
Time, Techniques, and
People

Година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Маркетинг менаџмент
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС 7
кредити
8. Наставник
Проф.Д-р. Софронија Миладиноски – носител
Проф. Д-р Јован Стојаноски – член
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите од втро циклус на студии да стекнат знаења од управувањето со
маркетинг активностите во претрпијатијата од повеќе стопански сектори
11. Содржина на предметната програма:
Основни поставки на маркетинг менаџментот-Појдовни основи на управувањето, Управувањето како
наука, Управување со маркетинг активностите, Маркетингот во функција на развојот, Нова улога на
маркетингот во Европа-Евромаркетинг, Нов имиџ на маркетингот, Значењето и местото на маркетингот
во организационата поставеност на претпријатието-Воведување на марктинг концепција, Стратегија на
создавање на марктинг ориентација во претпријатието, Еволутивен развиток на марктинг службата,
Форми на организирање на маркетингот во претпријатието Планирање на маркетингот, основен
сегмант во процесот на управување-Општи поставки за планирање на маркетингот, Потреба за
планирање на маркетингот, Елементи, фази и процеси на маркетинг планирањето, Организација на
маркетинг информативен систем основа за управување со претпријатието, Маркетинг контрола во
функција за успешно извршување на управувањето, Психологијата во функција на успешно
остварување на управувањето со маркетинг концепцијата, Организација на маркетингот во некои
специфични области и дејности
12. Методи на учење:
Предавања (теоретска настава), Вежби (аудиториски), семинари, тимска работа, проектни задачи,
самостојни задачи.
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80бодови
10бодови
10бодови
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)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

од 81 до90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

Редовност на предавања и пристапен труд

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик и неговото кирилско писмо

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на
студентите

22. Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Миладиноски Софронија
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
Миладиноски Софронија, Бошко
Јаќоски
2.
3.

Наслов
Маркетинг менаџмент

Наслов
Марктинг и управување со
маркетинг активностите

Издавач
ФТУ-Охрид

Издавач
ФТУ-Охрид

Година
2005

Година
1999

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Вештини и стратегии на преговарање
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство – Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Лилјана Баткоска (носител)
Проф. д-р Јове Кекеноски (член)
9. Предуслови за запишување на предметот
Предзнаења од областа на Деловно комуницирање,
Деловна психологија и Психологија на личноста.
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите од втор циклус на студии да стекнат знаења и вештини за успешни деловни комуникации во
процесот на преговарање. Притоа, да стекнат знаења за воспоставување на персонални механизми за
успешно преговарање и градење позитивни деловни односи.
11. Содржина на предметната програма:
Преговарање како специфичен процес на деловно комуницирање; Стилови на преговарање;
Преговарачки стратегии; Специфични културални разлики во преговарањето; Основни принципи во
преговарањето; Општи грешки во преговарањето; Управување со процесот на преговарање; Говорот на
телото во преговарањето (студија на случај); Преговарање во групи; Ефективни состаноци; Влијателно
однесување; Креативни решенија; Постигнување концензус.
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Изработка на пристапен труд и полагање на испитот.

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. д-р Лилјана Баткоска

Наслов
Вештини и стратегии

Издавач
ФТУ – Охрид

Година
во печат

на преговарање
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Lewicki,J.R.,
Saunders,M.D.,
Minton,W.J.
22.2

2.

Pruitt,D.

3.

Townsend,H.B.

Наслов
Essentials
Negotiation

Издавач
of

Strategic Choice in
Negotiation,
Negotiation Theory and
Practice
Principles of Effective
Communication

McGraw-Hill
IRWIN,
New
York, 2001.
McGraw-Hill
IRWIN,
New
York, 1991.
London, 2005.

Година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Однесување на потрошувачите
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Проф. Д-р Софронија Миладиноски
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите од втор циклус на студии да стекнат знаења за методолошкиот пристап во научното
истражување и се оспособат за принципите и механизмите на потрошувачката, процесот на мотивирање
и донесување одлука за купување на производи и услуги.
11. Содржина на предметната програма:
Однесувањето на потрошувачите како процес на купување и користење производи и услуги заради
задоволување на одредени потреби; Однесувањето како констелација како когнитивните,
емоционалните и конативните процеси. Однесувањето на потрошувачите како предуслов на
конципирање на стратегија за упешен настап на пазарот. Потрошувач – купувач, - корисник. Типови на
однесување на потрошувачите во процесот на купување. Сатисфакција, вредност и задржување на
оптрошувачите. Системот на испорака и вредноста на потрошувачот. Механизми, психолошки и
маркетиншки, за задржување на потрошувачите. Фактори на потрошувачката на пазарот за лична
потрошувачка и за производно – услужна потрошувачка. Однесувањето на потрошувачите и современата
интернет психологија.
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност и положен прв колоквиум

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Надворешна и внатрешна евалуација

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Д-р Лилјана Баткоска
2.

22.2

Д-р Лилјана Баткоска

3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Blackwell.R.D.,
Miniard.P.W.,
Engel.J.F
2.

Smit.P.R.

3.

Allon.J.

Наслов
Однесување
потрошувачите
Мотивација
туристичката
прпоаганда

Наслов
Consumer Behavior
Marketing
Communications
Motivating People

Издавач
на

Година

во подготовка

во

2002

Издавач
Thomson
Corporation,
2006.
Kogan
Page
Limited, 1998
London, 1996

Година
2006
1998
1996

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Интеркултурна компетенција во деловниот дискурс
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7.
Број на ЕКТС
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Jаготка Стрезовска Проф. Д-р Ирина Петровска

7

9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Компетенција во интеркултурната комуникација, Развивање, сензибилизирање и подобрување на
компетенциите во интеркултурни ситуации на учесници во полето на деловниот дискурс.
Инкорпорирањето на меѓукултурните односи, а со тоа меѓукултурната комуникативната компетенција
претставува појдовна основа за успешна деловна соработка што ја покрива овој предмет.
11. Содржина на предметната програма:
Интернационална компетенција, меѓукултурна комуникација, пристапи во меѓукултурната комуникација,
комуникативна компетенција во деловниот дискурс.
Влијанието на културата во интернационалната соработка, Етнографија на говор, Меѓукултурна
прагматика, Подготвување за меѓукултурен дијалог, Културен шок, Справување со меѓукултурни разлики,
Практични имплементации.
12. Методи на учење: Предавања (теоретска настава), Вежби (аудиториски), семинари, тимска работа,
проектни задачи, самостојни задачи.
13. Вкупен расположлив фонд на време
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14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

аудиториски),

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен
испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

Присуство на предавања, исполнување на зададени
активности (проектни задачи, самостојни задачи, и сл.)
Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Надворешна и внатрешна евалуација

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Marion Keup

22.1

2.

Erli Gymnich

3.

Cornelius M. Beniers

4.

Hofmann, Schopert,
Fitzsimons

Дополнителна литература
1.
Lustig,M.W.
2.

Chaney,L Martin, J.

Наслов

Издавач

Година

Internationale
Kompetenz:
Erfolgreich
kommunizieren und
handeln im Global
Business

Габлер

2010

Interkulturelle
Kompetenzen
Managerwissen:
Interkulturelle
Kommunikation
Internationales
Projektmanagment.
Interkulturelle
Zusammenarbeit in
der Praxis

Klett, Stuttgart

2007

Carl Hansen
Verlag, Wien

2006

Deutscher
Taschenbuch,
München

2004

Intercultural
Competence
Intercultural Business
Communication

Allyn &Bacon
Pearson
Prentice Hall

2006
2005

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Компаративен јавен менаџмент
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство – Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Лидија Симонческа
Доц. Д-р Татијана Димоска
9. Предуслови за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма е студентите да ги хадоградат своите познавања со специфичностите на
менаџментот и да се стекнат со способности за ефикасно управување со институциите и органите на
јавниот сектор. Посебен акцент ќе биде ставен на знаењата како владините институции, непрофитните и
финансиските институции да ја креираат свијата политика и стратегија за развој во услови на предизвици
на окружувањето и какви насоки на водење на човечките ресурси во овие организации треба да се
превземаат за нивни успешен развој.
11. Содржина на предметната програма:
I. Концептот на јавен менаџмент- Суштината и значење на јавниот менаџмент, Компаративни
предности, Стејкхолдерите во јавниот менаџмент, Нов јавен менаџмент
II. Компаративен менаџмент-фокус на сличностите и разликите помеѓу бизнисите и менаџмент системите
во различни услови, Приоди на компаративен менаџмент-од социо-економска природа и од
психолошка природа,Развој на компаративен менаџмент
III. Претприемништвото и јавниот менаџмент
IV. Стратешки аспекти на менаџментот во јавниот сектор- Природата на стратегиски менаџмент во
јавниот сектор, Модели на Стратегиски менаџмент во јавниот сектор, Владини реформи и менаџмент
реформи во јавниот сектор,Организационен механизам за реформи во јавниот сектор, Предизвици за
реформи во менаџментот на јавниот сектор, Политиката и стратегијата како елементи на менаџментот
во јавниот сектор, Стратегија на бенчмаркинг во јавниот сектор, Стратегии за подобрување на
перформансите на јавниот сектор-Менаџмент на целосен квалитет (TQM), Стандарди, Услужување на
граѓаните, Менаџмент на човечки ресурси во јавниот сектор-стратегиски приод, Улогата на човечкиот
потенцијал во јавната администрација
Усогласување на менаџментот на човечки ресурси со генералната стратегија, Управување со вработените
во глобален контекст, Стратешко лидерство во институциите на јавниот сектор
V. Етички концепти во работата на јавниот сектор-Транспарентност, Коруптивнос,
VI. Менаџмент на невладините организации
VII. Користење на информатичка технологија во јавниот сектор
VIII. Организациската култура и организациската структура, организациската култура и перформансите на
организациите во јавниот сектор
IX. Мерење(контрола) и следење на ефикасноста на услугите на јавниот сектор
12. Методи на учење:
Следење на настава, самостојно учење, индивидуално или тимско изработување на семинарски,
проектни трудови и есеи
13. Вкупен расположлив фонд на време
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14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

/

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Bryson John

22.1

2.

M.Charih, A.Daniels

3.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ansoff I.
22.2

Наслов

Издавач

Strategic Planning for
Public and Nonprofit
Organization
New
Public
Management
and
Public Administration in
Canada
Innovations
in
Governance and Public
AdministrationEconomic and Social
Affairs

Jossey
Bass
Publishers, San
Francisco
The Institute of
Public
Administration,
Toronto
UN

Наслов

Издавач

Implanting
Strategic
Management

Prentice
Hall
International,
Inc., London
McGraw-Hill
book company,
Inc., New York
Harper & Row,
New York

2.

Koontz H.

Principles
Management

of

3.

Mintzberg H.

The
Nature
Management Work

of

Година
1988
1997

2006

Година
1984
1976
1973

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Менаџмент во шпедитерско работење
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7.
Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Лидија Симонческа
доц. Д-р Александар Трајков
9. Предуслови за запишување на Завршен прв циклус студии
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма Менаџмент во шпедитерското работење е студентите на вториот циклус
на насоката Царина и шпедиција да ги продлабочат своите стекнати сознанија за основните аспекти на
менаџментот како универзален процес со специфични способности кои менаџерите во шпедитерските
претпријатија треба да ги поседуваат и развиваат за да можат успешно да менаџираат со активностите
кои се извршуваат во овие организации. Преку оваа програма студентите ќе добијат теоретски знаења за
специфичностите на менаџерските функции во шпедитерското работење со посебен акцент на
планирањето на активностите, лидерството, мотивирањето на вработените, воспоставување на добри
комуникациски односи и контролирањето.
11. Содржина на предметната програма:
I. Природата на менаџментот во шпедитерските претпријатија - Ефективност и ефикасност на
менаџментот; Нивоа на менаџмент; Улога на менаџерите во шпедитерските претпријатија;
Обврски и одговорности на менаџерите; Создавање на успешни и ефикасни менаџери
II. Предизвици на менаџментот во шпедитерското работење - Глобализација и меѓународна
конкуренција, Влијание на владите врз конкурентноста, Иновации во меѓународни рамки и
создавање на конкурентска предност, Либерализација на правните одредби за меѓународно
делување
III. Влијанието на окружувањето и неговите сегменти врз процесот на менаџментот во
шпедитерските претпријатија
IV. Менаџерите како одлучувачи - Природата на донесување одлуки; Модели на одлучување; Групно
одлучување; Процес на донесување на одлуки
V. Етика и општествена одговорност во шпедитерскиот бизнис - Фактори на етичко однесување;
Менаџерска етика - видови и нивни карактеристики; Универзализам и релативизам на етиката
во деловното однесување; Креирање на етичка структура во организацијата, Општествена
одговорност и општествена реагибилност; Унапредување на етиката и општествената
одговорност
VI. Планирањето во менаџмент системот - Природата на планирањето на шпедитерското работење;
Карактеристиките на успешно стратешко планирање; Елементи на планскиот процес;
Идентификација и утврдување на ризици; Начини на управување со ризиците
VII. Организирањето како менаџерска функција - Организирање и организациона структура;
Елементи на дизајнирање на организациона структура; Видови на организациона структура во
шпедитерските претпријатија; Менаџмент на кадрите во шпедитерските претпријатија;
Управување со организациските процеси
VIII. Водење - Лидерството и менаџментот; Карактеристики на успешен лидер; Начини на мотивирање
на вработените; Природата и значењето на комуникациите во царината и шпедицијата; Групи,
тимови и организациска култура; Организациски конфликти и начини за нивно разрешување
IX. Менаџмент контрола на шпедитерските активности - Видови на контрола; Методи на
контролирање
12. Методи на учење:
Следење на настава, самостојно учење, индивидуално или тимско изработување на семинарски,
проектни трудови и есеи
13. Вкупен расположлив фонд на време
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14. Распределба
на
расположливото
време
15. Форми
на
наставните 15.1
активности
15.2
16. Други форми на активности

4+1
Предавања – теоретска настава

45 часови

16.1

Вежби
(лабораториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

аудиториски),

30 часови

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

17. Начин на оценување
17.1
17.2
17.3
18. Критериуми
(бодови/оценка)

Тестови
Семинарска
работа/проект
писмена и усна)
Активност и учество
за
оценување

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

22.1

Задолжителна литература
Р. број
Автор
1.
Richard L.Daft
2.
3.
Дополнителна литература
Р. број
Автор
1.
Ansoff I.

22.2

80 бодови
(презентација:

10 бодови
10бодови
5 (пет)(F)

до 50 бода
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)

Македонски јазик
преку систем на евалуација и самоевалуација

Наслов
Менаџмент (превод)

Издавач
THOMSON/
SOUTH-WESTERN

Наслов
Implanting
Strategic
Management

Издавач
Prentice
International,
London
McGraw-Hill
company, Inc.,
York
Harper & Row,
York

2.

Koontz H.

Principles of Management

3.

Mintzberg H.

The Nature of Management
Work

Година
2006

Hall
Inc.,

Година
1984

book
New

1976

New

1973

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов
на
наставниот Слободни царински зони
предмет
2.
Код
СПО10Х
3.
Студиска програма
Осигурување
4.
Организатор на студиската Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет Втор циклус
циклус)
6.
Академска година / семестар 5/X
7.
Број на ЕКТС кредити
7
8.
Наставник
Проф. Д-р Миладин Крстаноски и
проф. Д-р Ристо Речкоски
9.
Предуслови за запишување Завршен прв циклус студии
на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е студентите да се стекнат со потребните теоретски и апликативни знаења од областа
на слободните царински зони.
11. Содржина на предметната програма:
 Поим на слободни царински зони
 Постапка при внесување на стока во слободни зони или слободни складови
 Работење во слободни зони или слободни складови
 Изнесување на стока од слободни зони или слободни складови
12. Методи на учење:
академско, предавања и пристапни трудови
13. Вкупен расположлив фонд 175
на време
14. Распределба
на 4+1
расположливото време
15. Форми на наставните 15.1 Предавања – теоретска настава
45 часови
активности
15.2 Вежби
(лабораториски,
аудиториски),
30 часови
16.

17.

Други
форми
активности

на

16.1

семинари,тимска работа
Проектни задачи

12 часови

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

Начин на оценување
17.1
17.2

18.

Тестови
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 61 до 70
бода
од 71 до 80
бода
од 81 до 90
бода
од 91 до 100
бода

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

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

22.1

Положен прв колоквиум
Македонски јазик
Систем на евалуација и самоевалуација

Задолжителна литература
Р.
Автор
Наслов
број
1.
Проф.
Д-р Царинско
Миладин
право
Крстаноски
2.
Проф.
Д-р Царинска
Миладин
управна
Крстаноски
постапка
3.
Проф.
Д-р Царинско
Миладин
работење
Крстаноски
4.

Издавач

Година

ФТУ- Охрид

2007

ФТУ- Охрид

2007

ФТУ- Охрид

2008

5.

22.2

Дополнителна литература
Р.
Автор
Наслов
број
1.
Царински закон Службен
Весник
на
Република
Македонија
бр.39/2005
2.
Уредба
за Службен
спороведување Весник
на
на Царинскиот Република
закон
Македонија
бр.66/2005
3.

Издавач
измени
Службен
бр.04/2008,48/2010,158/2010

Година
Весник

ИзмениСлужбен
Весник
бр.
73/2006,40/2007,62/2007,42/2009,48/2009,
38/2010,46/2010,

Царински
закон

Уредба
за
спороведување
на Царинскиот
закон

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Технолошки особини на стоката при транспорт
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7.
Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Гордана Речкоска – носител
Доц. Д-р Ангела Василеска - член
9. Предуслови за запишување на предметот Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со карактеристиките и специфичностите при транспорт на стоката. Изучување
на начините на пакување, складирање и транспорт на поедини видови стока и нивна подготовка за
транспорт.
11. Содржина на предметната програма:
 Основни поими за познавање на стоката
 Квалитет на стоката и методи за испитување на стоката
 Стандардизација, стандарди и други прописи значајни за стоката при транспорт
 Амбалажа и пакување на стоката
 Транспорт на стоката, транспортни системи, палети, контејнери, складирање на стоките и
Осигурување на стоките при транспорт
 Пакување, складирање и транспорт на лесно - расиплива стока
 Пакување, складирање и транспорт на житарици, пекарски производи и транспорт на живи
животни
 Пакување, складирање и транспорт на опасни материи
 Пакување, складирање и транспорт на нагризувачки и заразни материи во транспорт
 Пакување, складирање и транспорт погонски и термогени материи
 Пакување, складирање и транспорт природни цврсти, природни течни горива (нафта) и вештачки
течни горива
 Пакување, складирање и транспорт Гасовити горива, Мазива и Градежни материјали во промет
 Пакување, складирање и транспорт Дрво, Каучук, Гума и Ѓубрива
 Практични имплементации
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми
на
активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабораториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

наставните

16. Други форми на активности

аудиториски),

12 часови

17. Начин на оценување
17.1
17.2
17.3
18. Критериуми
(бодови/оценка)

Тестови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена
и усна)
Активност и учество
за
оценување
до 50 бода

80 бодови

од 51 до 60 бода

6 (шест)(E)

од 61 до 70 бода

7 (седум)(D)

10 бодови
10бодови
5 (пет)(F)

од 71 до 80 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

22.1

Задолжителна литература
Р. број
Автор
1.
Речкоска - Петровска
Гордана

од 81 до 90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

Македонски јазик
преку систем на евалуација и самоевалуација

Наслов
Технолошки особини на
стоката
при
транспорт
Konterizacija transporta

Издавач
ЦНИР - ФТУ - Охрид

Дополнителна литература
Р. број
Автор
1.
Garbolino, E.; Tkiouat, M.;
Yankevich, N.; Lachtar, D.

Наслов
Transport of Dangerous
Goods

2.

Food Transportation

Издавач
NATO Science for
Peace and Security
Series
C:
Environmental
Security
Thomson Science

2.
3.
4.

22.2

8 (осум)(C)

3.

Perisic R.

Marek
Kierstan (Author), Robert
Heap (Author), Geof Ford
John F. Siau

Transport
wood

processes

in

Beograd

Crafts & Hobbies

Година
2006
1977

Година
2010

1998
1984

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Светска трговска организација
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7.
Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Јованка Билјан – носител
Проф. д-р Јове Кекеноски - член
9. Предуслови за запишување на Завршен прв циклус студии
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на мултилатералниот трговски систем
олицетворен во спогодбите на Светската трговска организација.
11. Содржина на предметната програма:
Основи на трговска либерализација.
Глобализација.
Светска трговска организација: Основање. Општи принципи и правила. Организациона структура.
GATT: трговски рунди-преговори и спогодби во рамките на GATT.
GATS.
TRIPs.
Перспективи и Доха развојна рунда преговори
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба
на
расположливото
време
15. Форми
на
наставните 15.1
активности
15.2

4+1

16. Други форми на активности

Предавања – теоретска настава

45 часови

16.1

Вежби
(лабораториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

аудиториски),

30 часови

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

17. Начин на оценување
17.1
17.2
17.3
18. Критериуми
(бодови/оценка)

Тестови
Семинарска
работа/проект
писмена и усна)
Активност и учество
за
оценување

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

80 бодови
(презентација:

до 50 бода

10 бодови
10бодови
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)

Македонски јазик
Надворена евалуација

Задолжителна литература
Р. број
Автор
1.
Бјелић Предраг

3.
4.

Биљаноска Јованка
Гогоски Ристо

Наслов
Светска
трговинска
организација
Svetska
trgovinska
organizacija,
Rezultati
Urugvajske
runde
multilateralnih trgovskih
pregovora - pravni tekstovi,
prevod
Меѓународна трговија
Меѓународна економија

5.

Роческа Славица

Меѓународна трговија

Економски факултетПрилеп

2009

Наслов
Меѓународна економија
Меѓународна трговија

Издавач
ФТУ - Охрид
Економски факултет Прилеп

Година
2006
2009

2.
22.1

22.2

Дополнителна литература
Р. број
Автор
1.
Гогоски Ристо
2.
Роческа Славица
3.

Издавач
Прометеј, Београд

Година
2002

Institut
ekonomskih
nauka, Boegrad

1996

ФТУ - Охрид
ФТУ - Охрид

2009
2006

Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Царинска заштита на интелектуалната сопственост
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7.
Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Доц. Д-р Данијела Милошоска - носител
Доц. д-р Ристо Речкоски - член
9. Предуслови за запишување на /
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да се стекнат знаења за правата од интелектуална сопственост и улогата
на царината во нивната заштита
11. Содржина на предметната програма:
Права од индустриска сопственост; Авторско право и сродни права, Стока со која се повредува правото од
интелектуална сопственост, Економски ефекти од повредата на правата од интелектуална сопственост
(Социо - економски ефекти, Ефекти врз носителите на права од интелектуална сопственост, Ефекти врз
потрошувачите, Ефекти врз државата), Царински мерки за заштита на правата од интелектуална
сопственост (Национална правна рамка за заштита на правата од интелектуална сопственост, Меѓународна
правна рамка за заштита на правата од интелектуална сопственост), Улогата на Царинската управа во
заштитата на правата од интелектуална сопственост.
12. Методи на учење:
Настава и вежби
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба
на
расположливото
време
15. Форми
на
наставните 15.1
активности
15.2
16. Други форми на активности

4+1
Предавања – теоретска настава

45 часови

16.1

Вежби
(лабораториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

аудиториски),

30 часови

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

17. Начин на оценување
17.1
17.2
17.3
18. Критериуми
(бодови/оценка)

Тестови
Семинарска
работа/проект
писмена и усна)
Активност и учество
за
оценување

80 бодови
(презентација:

до 50 бода

10 бодови
10бодови
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. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

Редовност на часови и вежби, активност на часови и вежби

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература

Евалуација и самоевалуација

Македонски јазик

22.1

22.2

Задолжителна литература
Р. број
Автор
1.
Поленак Аќимовска,
М.,
АнастасовскаДабовиќ,
Ј.,
Бучковски,
В.,
Пепељуговски, В.,
2.
Д., Смилевска

3.
Дополнителна литература
Р. број
Автор
1.
Поленак Аќимовска,
М., Анастасовска Дабовиќ, Ј.
2.
Поленак Аќимовска,
М.,
АнастасовскаДабовиќ,
Ј.,
Бучковски,
В.,
Пепељуговски, В.
3.
Поленак Аќимовска,
М.,
АнастасовскаДабовиќ,
Ј.,
Бучковски,
В.,
Пепељуговски, В.
4.
Поленак Аќимовска,
М.,
АнастасовскаДабовиќ,
Ј.,
Бучковски,
В.,
Пепељуговски, В. и
други автори
5.
Поленак Аќимовска,
М.,
АнастасовскаДабовиќ,
Ј.,
Бучковски,
В.,
Пепељуговски, В. и
други автори

Наслов
Интелектуална
сопственост -Индустриска
сопственост
Царински
мерки
за
заштита на правата од
интелектуална
сопственост

Наслов
Индустриска спственост меѓународни конвенции
и договори
Право на индустриска
сопственост

Издавач
Скопје

Правен факултет Јустинијан
Први - Скопје

Година
2004

2009

Издавач

Година
2004

Практикум, Скопје

2005

Интелектуална
сопственост - индустриска
сопственост

Скопје

2004

Авторски права и сродни
права - Меѓународни
извори

Скопје

2006

Авторско право и сродни
права - коментари и
прилози

Скопје

2007

Скопје

Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Меѓународна трговска логистика
2. Код
СПО10X
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство – Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. д-р Јованка Билјан - носител
Проф. Д-р Јован Стојаноски - член
9. Предуслови за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на проучување на овој предмет е студентите да се продлабочат знаењата за трговската логистика
како значајна алка во системот на општествена репродукција без која е невозможно да се одвива
меѓународниот стоков промет. Поефикасна реализација на предметната програма е условена со
предзнаења на студентите за трговската логистика. Овој предмет ќе овозможи студентите да стекнат
повисоко ниво на специјализација во меѓународната трговска логистика и подигнување на степенот на
знаења и искуства за актуелните прашања од областа на меѓународната трговска логистика преку
понатамошен третман на економските, правните и техничките аспекти на трговската логистика
Задача на изучување на овој предмет е продлабочување на теоретските аспекти на меѓународната
трговската логистика – текови и политика, како и презентирање на можностите овие знаења практично
да се имплементираат. Стекнатите знаења студентите ќе може да ги користат како основа за
понатамошни научни истражувања од оваа област, или да ги применат во практиката преку поактивно
вклучување во креирањето на државни стратегии за подобрување на логистичките перформанси на
домашната земја во однос на другите земји, како и за подобрување на конкурентноста на домашните
логистички оператори на меѓународните логистички пазари.
11. Содржина на предметната програма:
Поим и значење на меѓународната трговска логистика. Современи трендови во меѓународната трговска
логистика: договорна логистика, аутсорсинг логистика, интегрирана логистика, е-логистика,
реверзибилна логистика. Современи меѓународни логистички провајдери. Бариери во логистичкиот
сектор. Либерализација на трговијата со логистички услуги. Регионални логистички пазари. Видови
аутсорсинг операции и услуги: основни меѓународни логистички услуги во различни модалитети на
транспорт, споредни меѓународни логистички услуги што се во врска со транспортот на стоки; други
споредни меѓународни логистички услуги, дополнителни меѓународни логистички услуги.
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположлив фонд на време
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14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

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

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)

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

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
Трајков Александар
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Alan Rushton and Steve Walker

22.2
2.

Pierre David and Richard Steward

Наслов
Меѓународна
трговска
логистика

Издавач
УКЛО ФТУ
Охрид

Година
-

Наслов

Издавач

International
logistic
and
supply
chain
outsourcing
International
Logistics:
The
management of
International
Trade Operations

The Chartered
Institute
of
Logistics
and
transport
Atomic
Dog
Publishing

Во подготовка

Година
2007

2006

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент во царинското работење
1.
Код
СПО10Х
2.
Студиска програма
Осигурување
3.
Организатор на студиска програма Факултет за туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
4.
одел)
5.
6.
7.
8.
9.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор

Академска година / семестар

5/X

Број на ЕКТС кредити
Наставник

7
Проф. Д-р Лидија Симонческа
Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ Завршен прв циклус на студии

Предуслови
предметот

за

запишување

Цели на предметната
(компетенции)

на

програма

10.

Содржина на предметната програма

11.

Целта на предметната програма Менаџмент во царинското
работење е студентите на вториот циклус на насоката Царина и
шпедиција да ги продлабочат своите стекнати сознанија за
основните аспекти на менаџментот како универзален процес со
специфични способности кои менаџерите во Царинската служба
треба да ги поседуваат и развиваат за да можат успешно да
менаџираат со активностите кои се извршуваат во оваа служба.
Преку оваа програма студентите ќе добијат теоретски знаења за
специфичностите на менаџерските функции во царинското
работење со посебен акцент на планирањето на активностите,
лидерството, мотивирањето на вработените, воспоставување на
добри комуникациски односи и контролирањето.
I. Природа на менаџментот во царинското работење Ефективност и ефикасност на менаџментот; Нивоа на
менаџмент на царинската служба; Улога на менаџерите
во царинската служба; Обврски и одговорности на
менаџерите во царинската служба; Создавање на
успешни и ефикасни менаџери
II. Предизвици на менаџментот во царинското работење Глобализација и меѓународна конкуренција; Влијание
на владите врз конкурентноста, Иновации во
меѓународни рамки и создавање на конкурентска
предност, Либерализација на правните одредби за
меѓународно делување
III. Влијанието на окружувањето и неговите сегменти врз
процесот на менаџментот во царинското работење
IV. Менаџерите како одлучувачи - Природата на
донесување одлуки; Модели на одлучување; Групно
одлучување; Процес на донесување на одлуки
V. Етика и општествена одговорност во царината - Фактори
на етичко однесување; Менаџерска етика - видови и
нивни карактеристики; Универзализам и релативизам
на етиката во деловното однесување; Креирање на
етичка структура во организацијата, Општествена
одговорност
и
општествена
реагибилност;
Унапредување на етиката и општествената одговорност
VI. Планирањето во менаџмент системот - Природата на
планирањето на царинското работење; Потребата од
планирање во царинската служба; Карактеристиките на
успешно стратешко планирање; Елементи на планскиот

VII.

VIII.

IX.

12.
13.
14.

Методи на учење

Следење на настава, самостојно учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарски, проектни трудови и есеи

Вкупен расположив фонд на време
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Распределба
време

4+1

на

расположливото

Форми на наставните активности

15.1
15.2

Други форми на активности

15.

16.
17.

18.

процес; Идентификација и утврдување на ризици;
Начини на управување со ризиците
Организирањето
како
менаџерска
функција
Организирање и организациона структура; Елементи на
дизајнирање на организациона структура; Видови на
организациона структура во царинската служба;
Организациона поставеност на царинската служба на
Република Македонија; Менаџмент на кадрите во
царинската служба; Управување со организациските
процеси
Водење - Лидерството и менаџментот; Карактеристики
на успешен лидер; Начини на мотивирање на
царинските работници; Природата и значењето на
комуникациите во царината; Групи, тимови и
организациска култура; Организациски конфликти и
начини за нивно разрешување
Менаџмент контрола на царинските активности - Видови
на контрола; Методи на контролирање

45 часови
30 часови

16.1
16.2

Предавања - теоретска настава
Вежби
(лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Проектни задачи
Самостојни задачи

16.3

Домашно учење

70 часови

17.1.
17.2.

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

19.

70 бодови
20 бодови
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

20.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

21.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

Метод на следење на квалитетот на
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература

преку систем на евалуација и самоевалуација

22.
23.

12 часови
18 часови

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

Ред.бр.
1.

22.2.

Автори
Richard L.Daft

Дополнителна литература
Ред.бр.
Автори
1.
Ansoff I.
2.

Koontz H.

3.

Mintzberg H.

Наслов
Менаџмент (превод)

Издавач/година
THOMSON/
SOUTH-WESTERN, 2006

Наслов
Implanting
Strategic
Management
Principles of Management

Издавач/година
Prentice Hall International,
Inc., London, 1984
McGraw-Hill book company,
Inc., New York,1976
Harper & Row, New York,
1973

The Nature of Management
Work

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Логистика и транспортни системи
2. Код
СПО10X
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство - Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС 7
кредити
8. Наставник
Д-р Мирјана Секуловска
Д-р Стојан Велкоски
9. Предуслови за запишување на предметот
/
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите ќе се стекнат со знаење од областа на логистиката и транспортните системи. Ќе се оспособат
да ги препознаваат основните карактеристики на транспортот, кои што имаат влијание врз управувањето
на дејностите во логистичките системи. Ќе ги запознаат и применуваат методите, критериумите и
показателите врз основа на кои што треба да се оптимизира транспортот.
11. Содржина на предметната програма:
1. Суштина, значење, карактеристики на транспортните системи и нивното место во логистиката.
2. Квалитет на транспортите.
3. Цени на транспортите.
4. Управувачки одлуки во транспортот.
5. Логистика и компаниска транспортна политика, национална транспортна инфраструктура и
меѓународна транспортна инфраструктура.
12. Методи на учење: дискусии, консултации, студии на случај, индивидуални и групни задачи, домашно
учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80бодови
10бодови
10бодови
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 до90 бода

9(девет)(B)

од 91 до 100 бода

10(десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонскиот литературен јазик и неговото кирилско
писмо

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на
студентите

22. Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Bowersox, D., D. Closs

Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
Димитров, П.

Наслов
Logistical
Management.
The
integrated
Supply Chain
Process

Издавач
McGraw-Hill

Наслов

Издавач

Logistics
in
national
economy and
company

Ибис, Софија

Година
1996

Година
2004

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Контролинг
1.
2.

Код

СПО10Х

3.

Студиска програма

Осигурување– втор циклус цтудии

4.

Факултет за туризам и угостителство – Охрид

5.

Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

6.

Академска година / семестар

5/ Х (десетти) семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

Проф.Д-р Деса Косаркоска
Проф Д-р Лидија Симонческа
Завршен прв циклус студии

10.

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.

11.

12.

Содржина на предметната програма:
Менаџмент контролата како основна фукнција на менаџментот
Најзначајни контролни системи на менаџмент контролата
Систем на финансиска контрола
Системн 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
Анализа на организационата структура и економската состојба на хотелските претпријатија
Анализа на работните процеси во хотелските претпријатија
Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење

13.

Вкупен расположлив фонд на време

175 часа

14.

Распределба на расположливото време

4+1

15.

Форми на наставните активности

16.

Други форми на активности

Втор циклус
7.

Број на
кредити

ЕКТС

7

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

17.

Начин на оценување

18.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода

аудиториски),

12 часови

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

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

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Косаркоска Деса

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Avelini H.Ivanka

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)

Положен прв колоквиум
Македонскиот литературен јазик и неговото кирилско
писмо
Надворешна и внатрешна евалуација

Наслов
Контролинг

Наслов
Kontroling

Издавач

Година

Факултет
за
туризам
и
угостителство –
Охрид, 2008
Издавач
Hotelijerski
fakultet, Opatija,
2008

2008

Година
2008

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на настани и слободно време
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Иванка Нестороска
Проф. Д-р Васо Цуцулески
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Со изучувањето на овој предмет треба да се истражи и сознае нивото, обемот и структурата на настаните
и содржината на слободното време, и нивната поврзаност со угостителско-туристичката индустрија. Ќе
се процени взаемното влијание со угостителско-туристичката индустрија, нивните фундаментални
карактеристики и економските, културните и општествените ефекти.
11. Содржина на предметната програма:
- Основни карактеристики на настаните, дефинирање, терминологија, развој
- Меѓународни димензии на настаните
- Компоненти и цели на настаните,
- Обем, динамика и структура на настаните
- Општествени, економски и културни влијанија на настаните
- Менаџмент на настани
- Содржина на слободното време.
- Форми и начини на организирање на содржината на слободното време
- Агенции и посредници во организирање на настани и слободно време
- Анализа на студии на случај
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Исполнети обврски според предвидената програма

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

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

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Bowdin, Glen et all.
2.

Yeoman , Ian et all.

3.

Fyall, Alan et all.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Нестороска, Иванка
22.2

2.

Reynolds, S., John

3.

Rutherford S., Julia

Наслов

Издавач

Events Management
(second edition)
Festival and Events
Management
Managing
Visitor
Attractions
Наслов

Professional
Coordination

Elsevier Ltd.

2006

Elsevier Ltd.

2006

Elsevier Ltd.

2005

Издавач

Анимации
во
туризмот
Hospitality Services,
Food & Lodging
Event

Година

Година

ФТУ-Охрид

2006

The Goodheart
Willcox
Company
John
Willey
and Sons, Inc.

2004
2006

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Меѓукултурни односи во туризмот
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Сашо Корунивски и
Проф. Д-р Ирина Петровска
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот Меѓукултурни односи и туризам треба да ги презентира врските помеѓу културата и туризмот.
Резултат на таквите интеракции е културниот туризами и културните туристички атракции како негов
иманентен дел. Вториот дел е насочен кон подобрување на меѓукултурната
комуникативна
компетенција на студентите во полето на туризмот и туристичкиот дискурс. Инкорпорирањето на
меѓукултурните односи, а со тоа неизбежно и меѓукултурната комуникативна компетенција за
студентите чијашто идна професија е во полето на туристичката индустрија претставува појдовна основа
за понатамошното разработување на тематиката што ја покрива овој предмет.
11. Содржина на предметната програма:
Културен туризам, Вовед, основни поставки, Предизвици и можности, Менаџирање на местата со
културно наследство: типологија, проблеми, одговорности; Туристички атракции, Дефинирање, видови,
цели, улога; Развивање на производ, Управување со влијанијата на туристите, Управување со
туристичките атракции – заеднички пристап
Специфични туристички атракции – религиозни атракции, Места со Светско културно наследство –
менаџирање на брендот, Иднина за минатото: визии и трендови, нови технологии во културниот
туризам, Меѓукултурна комуникација, Вовед, пристапи во меѓукултурната комуникација, Комуникативна
компетенција во туристичкиот дискурс
Етнографија на говор, Меѓукултурна прагматика, Подготвување за меѓукултурен дијалог
Културен шок. Справување со меѓукултурни разлики, Практични имплементации.
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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
19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

10 (десет)(A)

20. Јазик на кој се изведува наставата

Присуство на предавања, исполнување на зададени
активности (проектни задачи, самостојни задачи, и
сл.)
Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Надворешна и внатрешна евалуација

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Sigala M. – Lesli, D.

22.1

2.

Fyall, A. - Garrod, B. - Leask,A. (ed).

3.

И. Петровска

4.

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

Наслов
International Cultural
Tourism:
Management,
Implications
and
Cases
Managing
Visitor
Attractions
New
Directions
Етнографија
на
туристичка
комуникација
Intercultural Business
Communication

Издавач

Година

Oxford:
Elsevier

2005

Oxford:
Elsevier

2005

Одбранета
докторска
дисертација
Prentice Hall

2005
2011

5.

22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
2.
Lustig, W.M., Koester, J.
3.

Lustig, W.M., Koester, J.

Наслов
Intercultural
Competence
Intercultural
Competence

Издавач

Pearson
Education Inc.
Boston
Pearson
Education Inc.
Boston

Година

2010
2010

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Меѓународно туристичко право
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Миладин Крстаноски
Доц .Д-р Ристо Речкоски
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е студентите да се стекнат со потребните теоретски и апликативни знаења од
областа на меѓународното туристичко право.
11. Содржина на предметната програма:
Поим и предмет на меѓународно туристичко право; Меѓународни договори од областа на туризмот.
12. Методи на учење:
предавања, пристапни трудови, самостојно истражување
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабараториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност и положен прв колоквиум

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Надворешна и внатрешна евалуација

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
М. Крстаноски,
2.
3.

Наслов
Туристичко право,

Издавач
ФТУ, Охрид

Година
2009

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Caric Slavko, Vilus Jelena, Sogorov
Stefan
2.

Наслов
Međuanrodno
privredno pravo
The
Law
of
International Trade

Houtte Van Hans

3.

Ramberg Jan

International
Commercial
Transactions

4.

Schmitthoff M. Clive

5.

Whaley J Douglas

6.

Проф. Д-р Владимир
Проф. Д-р Славко Цариќ

Schmitthoffs export
trade – The Law and
Practice
of
International Trade
Problems
and
Materials
on
Commercial Law
Уговори
робног
промета

22.2

Капор,

Издавач

Година

Centar
za
privredni
konsalting,
Novi Sad
Sweet
&
Maxwell,
London
ICC, Kluwer law
International,
Norstedts
Juridik AB
Steven&Sons,
London

2001

Aspen
publishers

2005

Центар
за
привредни
цонсалтинг
,Нови Сад

2000

1995
2000

1990

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Меѓународни туристички движења
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Науме Мариноски
Проф. Д-р Иванка Нестороска
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта е студентите да ги искористат знаењата од областа на современеите движења во туристичкиот
промет во светот и да се запознаат со определени регионални целини.
Овие знаења ќе овозможат да се согледаат искуствата од движењата на туристите од емитивните кон
рецептивните сфери и да се на тој начин оптимално пренесат во други регионални целини.
Преку овие знаења ќе се утврдат емитивните зони на туризмот за секоја земја посебно. И на тој начин ќе
се согледат обемот и карактерот на туристичкиот пазар.
11. Содржина на предметната програма:
Теоретско – методолошки пристап на истражување
Дефинирање на регионализацијата
Утврдување на регионални целини во Европа и светот
Туристички движења во Алпите
Туристички движења во Медитеранот
Туристички движења во Америка
Туристички движења во Азија
Туристички движења во Африка
Туристички движења во Австралија и Океанија
Современи аспекти на туристичките движења
12. Методи на учење: Предавања, интерактивно учење, студии на случај, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
аудиториски),
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

(лабараториски,
семинари,тимска

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Исполнети обврски според предвидената програма

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

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

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1. Проф Д-р Науме Мариноски
2. Rowntree, Les et all

22.1

3. Theobald F. , William
4. Sorensen, Helle
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Mansfeld Yoel & Pizam, Abraham
22.2

Наслов

Издавач

Туристичка географија
–1
Diversity
amid
globalization:
World
Regions, Environment,
development
Global Tourism
International Travel and
Tourism

Просветно
дело - Скопје
Prentice Hall.,
Second Ed.

1992

Elsevier Ltd.
Delmar
Publishers

2004
2006

Наслов

Издавач

2.

Boniface, Brian & Cooper, Chris

3.

UNWTO

Tourism, Security and
Safety: from theory to
practise
Worldwide destinations
– casebook
Tourism Highlights

4.

UNWTO

Tourism Vision 2020

Година

2006

Година

B-H Elsevier

2006

Elsevier Ltd.

2006

UNWTO

Годишни
публикации

UNWTO

2005

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Интеркулурна компетенција во туристичкиот дискурс
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
6. Академска година / семестар
5/X
7.
Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Ирина Петровска
Проф. Д-р Jаготка Стрезоска
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се стекнат со интеркултурна комуникативна компетенција, со комуникациски вештини
како и разбирање и позитивен став кон културите кои претставуваат клучен елемент во јазичните
интеракции во туристичкиот дискурс.
11. Содржина на предметната програма:
Природата на интеркултурната комуникација. Контрастирање културни вредности. Културен шок. Јазик.
Усна и невербална комуникација.Комуникативни стилови во пишаната кореспонденција. . Глобална
етика. Традиции. Студии на случаи.
12. Методи на учење :дискусии; консултации; индивидуална и групна работа; семинари; семинарски работи;
вежби; изработка на проект, учество во работата на истражувачки тимови, истражувачка практика, посета
на организации и заедници и сл.
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
аудиториски),
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

(лабараториски,
семинари,тимска

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

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

од 51 до 60 бода

6 (шест)(E)

од 61 до 70 бода

7 (седум)(D)

19. 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)

20. Јазик на кој се изведува наставата

Присуство на предавања, исполнување на зададени
активности (проектни задачи, самостојни задачи, и
сл.)
Македонски, Англиски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Надворешна и внатрешна евалуација

22. Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор

Наслов

Издавач

Година

број
1.

Lustig,M.W.

2.

Cornelius M. Beniers

3.

Chaney,L Martin, J.

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
Петровска, Ирина
1.
22.2
2.

Erli Gymnich

Intercultural
Competence
Managerwissen:
Interkulturelle
Kommunikation
Intercultural
Business
Communication
Наслов
Етнографија
говор
туристичкиот
дискурс
Interkulturelle
Kompetenzen

Allyn &Bacon

2006

Carl Hansen Verlag,
Wien

2006

Pearson
Hall

2005

Prentice

Издавач
на
во

Година

Докторска
дисертација

2005

Klett, Stuttgart

2007

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Туризам и локален економски развој
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Доц. Д-р Татјана Димоска
Проф. Д-р Зоран Тунтев
9. Предуслови за запишување на предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): целта на овој предмет е студентите да стекнат знаење за
влијанието и значењето на туризмот за локалната заедница, како и за процесот на планирање и
развивање на стратегии за развој на туризмот на локално ниво (со ставање на посебен акцент на
одржливоста на локалната заедница и развивање на одржливи развојни стратегии) со цел да се
интензивира локалниот економски развој односно да се максимизираат економските ефекти на
локалната заедница со истовремено зачувување на нејзиниот идентитет, културното наследство и
животната средина.
11. Содржина на предметната програма: Поим за локална заедница; Аспекти на локалната заедница
(политички, социјален, културен, економски); Раст versus развој; Поим и дефинирање на економски
развој; Поим и дефинирање на локален економски развој (ЛЕР); Корелација помеѓу економскиот развој и
ЛЕР; Процес на планирање на ЛЕР; Стартегии за ЛЕР; Дизајнирање на стратегии за ЛЕР; Стејкхолдери во
ЛЕР; Влијание на туризмот врз локалната заедница; Туризмот како средство за ЛЕР; Процес на
планирање на туризмот на локално ниво; Одржливост на локалната заедница – поим и аспекти на
одржливост; “Капитал” на локалната заедница; Туризам и развој – одржливи аспекти; Стратегии и
средства за одржлив туризам на локално ниво.
12. Методи на учење :дискусии; консултации; индивидуална и групна работа; семинари; семинарски работи;
вежби; изработка на проект, учество во работата на истражувачки тимови, истражувачка практика,
посета на организации и заедници и сл.
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
аудиториски),
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

(лабараториски,
семинари,тимска

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

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

од 51 до 60 бода

6 (шест)(E)

од 61 до 70 бода

7 (седум)(D)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

од 71 до 80 бода

8 (осум)©

од 81 до 90 бода

9 (девет)(B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)(A)

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Edward J. Blakely; Nancey Green
Leigh
2.

Gary Paul Green; Anna Haines

3.

Sue Beeton

4.

Rhonda Phillips; Robert H. Pittman

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Hennie Swanepoel; Frik de Beer

22.2

2.

Martin Gasser; Carmela Salzano;
Roberto Di Meglio; Alfredo
Lazarte-Hoyle

3.

Valentina Castellani; Serenella Sala

Наслов

Издавач

Planning local economic
development: theory and
practice- fourth edition
Asset
building
and
community development
rd
– 3 edition
Community development
through tourism
An
introduction
to
community development

SAGE Publications,
Inc.

2010

SAGE Publications,
Inc.

2012

Landlinks Press

2006

Routledge,
York, USA

2009

Наслов

Издавач

Community
development: breaking
the cycle of poverty –
fourth edition
Local
economic
development in postcrisis
situation:
operational guide
Sustainable tourism as a
factor
of
local
development

Година

New

Година

Juta and Co Ltd.

2006

International
Labour
Organzation

2004

Tangram Edizioni
Scientifiche, Trento

2009

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Исхрана и екологија
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство - Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7.
Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Гордана Речкоска - носител
Доц. Д-р Ангела Василеска - член
9. Предуслови за запишување на Завршен прв циклус студии
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е студентите да се запознаат со поимите поврзани со науката за исхрана и екологијата
како наука за заштитата на животната средина
11. Содржина на предметната програма:
Развој на науката за исхрана; Основни состојки на храната - вода, јаглени хидрати, маснотии, белковини,
витамини и целулоза; Фактори од кои зависи исхраната; Квалитет на исхраната; Квалитет на животните
намирници; Подготовка на храната, конзервирање и кондиционирање
Основни поими за науката за заштита на животната средина; Загадување и заштита на атмосферата,
водата и почвата; Прочистување на отпадните води; Физичко загадување на животната средина;
Зголемувањето на населението како фактор за предизвикување еколошка криза
12. Методи на учење :дискусии; консултации; индивидуална и групна работа; семинари; семинарски работи;
вежби; изработка на проект, учество во работата на истражувачки тимови, истражувачка практика, посета
на организации и заедници и сл.
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба
на
расположливото
време
15. Форми
на
наставните 15.1
активности
15.2
16. Други форми на активности

4+1
Предавања – теоретска настава

45 часови

16.1

Вежби
(лабораториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

аудиториски),

30 часови

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

17. Начин на оценување
17.1
17.2
17.3
18. Критериуми
(бодови/оценка)

Тестови
Семинарска
работа/проект
писмена и усна)
Активност и учество
за
оценување

80 бодови
(презентација:

10 бодови

до 50 бода

10бодови
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. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

Присуство на предавања, исполнување на зададени активности
(проектни задачи, самостојни задачи)
Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

Надворешна и внатрешна евалуација

22. Литература

22.1

Задолжителна литература
Р. број
Автор
1.
Гордана П. Речкоска
Ангела Василеска
2.
Божидар Маслинков
Борис Маслинков
3.
4.
Дополнителна литература
Р. број
Автор
1.
Гордана Речкоска

22.2
2.
3.

Наслов
Нутрицизам

Издавач
ФТУ - Охрид

Заштита
средина

ПФ - Битола

на

животната

Наслов
Издавач
Познавање на стоката со ФТУ - Охрид
основи на технологија и
наука за исхрана
Гордана Речкоска
Микробиологија на храна ФТУ - Охрид
и пијалаци
Интернет литература поврзана со исхраната и екологијата

Година
2007
2001

Година
2007
во
подготовка

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Туристички вредности
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф. Д-р Науме Мариноски
Проф. Д-р Сашо Коруновски
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на програмата е студентите да се запознаат со вредностите кои се лоцирани во емитивната,
комуникативната, рецептивната и атрактивната сфера во туристичката дејност. Преку оваа дисциплина
тие ќе можат да ги искористат знаењата во унапредувањето на развојот и на создавањето нa поволни
услови за настап на туристичкиот пазар. Оваа дисциплина овозможува согледување на макро –
регионалните карактеристики на просторот во смисла на користење на вредностите како универзални
категории и низ микро-регионални односи, формирање на туристички производи.
Диференцијацијата на вредностите треба да овозможи конзистентност во третманот на елементите на
животната средина во туристичкиот развој.
11. Содржина на предметната програма:
Теоретско – методолошки пристап на истражување
Местото на туристичките вредности во системот на туризмолошки и просторни науки
Поимно-содржинска основа на туристичките вредности
Етимолошко значење
Дефиниција на природните и антропогените вредности
Диференцијација на вредностите врз развојна основа
Диференцијација врз пазарна основа
Туристичките вредности и развојните туристички видови
Туристичките вредности и алтернативните форми на туризам
Туристичките вредности и проблемите во заштитата на просторот
Заштита на туристичките вредности
Формирање туристички аранжмани врз основа на туристичките вредности
12. Методи на учење: Теоретска настава, теренска настава.
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
(лабораториски,
аудиториски),
семинари,тимска
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација

22. Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф Д-р Науме Мариноски
Проф. Д-р Сашо Коруновски
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф Д-р Науме Мариноски
2.
3.

Проф. Д-р Сашо Коруновски

Наслов

Издавач

Година

Културни и природни
вредности на туризмот

ФТУ - Охрид

Наслов

Издавач

Основи
на
туристичката теорија и
практика
Македонија – земја на
туризмот

ФТУ - Охрид

2009

ФТУ - Охрид

2008

2002

Година

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Сообраќај во туризмот (напредно ниво)
2. Код
СПО10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство-Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7.
Број на ЕКТС кредити
7
8. Наставник
Проф. Д-р Стојан Велкоски
Доц. Д-р. Катерина Ангелеска-Најдеска
9. Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус на студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Изложениот материјал во оваа предметна програма на идните магистранти ќе импослужи со успех да ја
извршуваат својата работа. Ќе стекнат знаење од туристичкиот сообраќај(напредно ниво), кој, впрочем е
дел од туризмот, односно, од туристичката понуда и на тој начин полесно ќе се реализираат како
стручњаци од туризмот во праксата.
11. Содржина на предметната програма:
Meѓузависноста помеѓу сообраќајот и туризмот; Транспортен состав; Фактори на туристичката
сообраќајна побарувачка; Предвидување на туристичката сообраќајна побарувачка: Трошоци во
туристичкиот сообраќај: Цена на туристичката сообраќајна услуга; Планирање на туристичката
сообраќајна услуга.
12. Методи на учење :дискусии; консултации; индивидуална и групна работа; семинари; семинарски работи;
вежби; изработка на проект, учество во работата на истражувачки тимови, истражувачка практика, посета
на организации и заедници и сл.
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабораториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

16. Други форми на активности

аудиториски),

12 часови

17. Начин на оценување
17.1
17.2

Тестови
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

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
испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

Положен прв колоквиум

21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22. Литература

Надворешна и внатрешна евалуација

Македонски јазик

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

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. Д-р Стојан Велкоски
2.
3.
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Anne Graham
2.
3.

Стојан Велкоски

Наслов

Издавач

Економика
на
сообраќајот
(напредно ниво)

Факултет за туризам и
угостителство-Охрид

Наслов

Издавач

Aviastion
Tourism
Економика
сообраќајот

Година
2011

Година

and

Surrey;GU97PT.England

2010

на

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
Менаџмент сметководство во претпријатијата во
туристичката индустрија
2.
Код
СПО10Х
3.
Студиска програма
Студиска програма
4.
Организатор на студиската програма Факултет за туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6.
Академска година / семестар
5/ Х (десетти) семестар
7.
Број на ЕКТС 7
кредити
8.
Наставник
Проф. д-р Деса Косаркоска
Проф. д-р Мирјана Секулоска
9.
Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на предметната програма е пред студентите на мастер студии да се презентираат и да се дадат
знаења за управувачката улога на сметководството во туристичките системи. Во функција на таа цел на
студентите ке им бидат објаснети инструментите на менаџмент сметководството, како што се средстваизвори на средства модел, расходи-приходи модел, моделот на хотелски извештаи за менаџирање,
методите на рацио анализа, трошоци-користи моделот, финансиското планирање и негови модели,
буџетскиот модел. На тој начин студентите ќе се здобијат со знаења кои ќе им послужат во процесот на
успешно водење на работењето на деловните субјекти во туристичката индустрија и избегнување на
деловните ризици.
11. Содржина на предметната програма:
Содржината на предметната програма Менаџмент сметководство во претпријатијата во туристичката
индустрија: Вовед во менаџментот сметководство, менаџмент сметководство во туристичките системи,
сметководствена и финансиска анализа, биланс на успех, биланс на состојба, менаџерски извештаи во
туристички системи, управување со приходи и расходи, кеш флоу, финансиско планирање, буџетирање,
годишен извештај.
12.
13.

Методи на учење: дискусии; консултации; индивидуална и групна работа; семинари; семинарски работи;
вежби; изработка на проект, учество во работата на истражувачки тимови, истражувачка практика, посета
на организации и заедници и сл
Вкупен расположлив фонд на време
175 часа

14.

Распределба на расположливото време

15.

Форми на наставните активности

16.

Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

аудиториски),

12 часови

17.

Начин на оценување

18.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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
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
1.
д-р Деса Косаркоска

22.1
2.
3.

д-р Деса Косаркоска

4.

Jonathen A.Hales

5.

d-r Slavko Karavidic, d-r Dragan
Ivkovic,
d-r Desa Kosarkoska

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

Chris Guilding

10(десет)(A)

Положен прв колоквиум
Македонскиот литературен јазик и неговото кирилско
писмо
Надворешна и внатрешна евалуација

Наслов

Издавач

Година

Сметководствооснови, примена
и
вовед
во
управувачко
сметководство

Факултет
за
туризам
и
угостителствоОхрид, 2012

д-р Деса Косаркоска

Контролинг-со
анализа
на
работење
на
хотелски
претпријатија
ACCOUNTING
AND FINANCIAL
ANALYSIS in the
hospitality
industry
Osnovi fiansijskog
menadzmenta

Факултет
за
туризам
и
угостителствоОхрид, 2008

д-р Деса Косаркоска

ELSEVIER
2005

Jonathen A.Hales

Наслов

Издавач

Менаџмент
Информациски
системи
Financial
Management for
Hospitality
Decision Makers

Арс
Ламина,
Скопје, 2010

Inc.

Visoka shkola za
poslovnu
ekonomiju
preduzetnishtvo,
Beograd 2011

ELSEVIER
2006

Година

Inc.

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Информациони технологии во туризмот
2. Код
СПО10X
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, Факултет за туризам и угостителство-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор
6. Академска година / семестар
5/X
7. Број на ЕКТС 7
кредити
8. Наставник
Проф.Д-р. Цветко Андреески
Проф. д-р Митре Аврамоски
9. Предуслови за запишување на предметот
/
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења за можностите на информационите технологии во
туризмот, како и да научат да прават анализи на најчесто применуваниот метод на анализа во туризмот анкета.
Методи на прибирање и обработка на податоци.
11. Содржина на предметната програма:
Информационите технологии во туризмот, можности и предизвици
Системи за резервации и глобални дистрибутивни системи
Системи за рецензии на производи
Географски информациони системи и нивна примена во туризмот
Вовед во работење со SPSS и примена во анализа на анкетни прашалници
Нови технологии и нивна примена во туризмот
12. Методи на учење :дискусии; консултации; индивидуална и групна работа; семинари; семинарски работи;
вежби; изработка на проект, учество во работата на истражувачки тимови, истражувачка практика,
посета на организации и заедници и сл.
13. Вкупен расположлив фонд на време
175
14. Распределба на расположливото време
15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
аудиториски),
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

(лабараториски,
семинари,тимска

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80бодови
10бодови
10бодови
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 до90 бода

9(девет)(B)

од 91 до 100 бода

10(десет)(A)

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит

Редовност на предавања и вежби

20. Јазик на кој се изведува наставата

Македонскиот литературен јазик и неговото кирилско
писмо

21. Метод на следење на квалитетот на наставата

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање на
студентите

22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Ј. Sheldon
2.

JoAnne Yates

3.

Endy Field

22.1

Дополнителна литература
Ред.
Автор
Број
1.
A Min Tjoa
22.2

Наслов
Tourism
Information
Technology
Structuring the
Information
Age:
Life
Insurance and
Technology in
the Twentieth
Century
Discovering
Statistics Using
SPSS
Наслов
Information
and
Communication
Technologies in
Tourism

Издавач

Година

CABI
Publishing

1997

Johns
Hopkins
University
Press

2005

Sage
Publications

2005

Издавач
Springer

Година
1997

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Селективни видови туризам
2.
Код
СПO10X
3.
Студиска програма
осигурување – втор циклус студии
4.
Организатор на студиската програма Факултет за Туризам и угостителство – Охрид
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6.
Академска година / семестар
5/ Х (десетти) семестар
7.
Број на ЕКТС 7
кредити
8.
Наставник
Проф. Д-р Науме Мариноски
Проф. Д-р Зоран Тунтев
9.
Предуслови за запишување на предметот
Завршен прв циклус студии
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е студентите да се запознаат со карактеристиките кои ги имаат селективните видови
туризам во развојот на определените сегменти на оваа дејност. Преку оваа дисциплина ќе се овозможи
запознавање со влијанието што го има животната средина врз селективните видови туризам и обратно,
карактеристиките на туристичката понуда и туристичката побарувачка и нивните применливи
каратеристики. Во рамките на третманот на селективните видови туризам ќе се оствари целта студентите
да ги препознаваат и да можат развојно да креираат. Преку селективните видови туризам студентите ќе
се оспособат за успешен настап на туристичкиот пазар..
11. Содржина на предметната програма:
Вовед во селективните видови туризам, Теоретско-методолошки пристап во истражувањето,Дефиниции
и поимно-содржински основи на селективните видови туризам, Развојни карактеристики на селективните
видови туризам, Пазарни карактеристики на селективните видови туризам, Селективните видови туризам
како фактор за заштита и унапредување на животната средина, Атрактивно-мотивациско основа за развој
на селективните видови туризам, Примена на кластерски системи во селективниот туризам,
Критериумска основа за диференцијација на видовите туризам, Основни селективни видови, Одржлив
развој на селективните видови, Посебни селективни видови
Селективни видови во врска со атрактивно-мотивациските фактори во просторот, Организациски форми
на селективни видови туризам, Екстремни форни на селективен туризам
12. Методи на учење: дискусии; консултации; индивидуална и групна работа; семинари; семинарски работи;
вежби; изработка на проект, учество во работата на истражувачки тимови, истражувачка практика, посета
на организации и заедници и сл
13. Вкупен расположлив фонд на време
175 часа
14.

Распределба на расположливото време

15.

Форми на наставните активности

16.

Други форми на активности

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

17.

Начин на оценување

18.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода

аудиториски),

12 часови

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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.
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

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. Д-р Науме Мариноски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
J. Kripendorf

Положен прв колоквиум
Македонскиот литературен јазик и неговото кирилско
писмо
Надворешна и внатрешна евалуација

Наслов
Селективни
видови туризам
Наслов
Putujece
covecanstvo

22.2
2.

Проф. Д-р Еве ХрабовскиТомиќ

Селективни
облици туризам

Издавач
ФТУ

Издавач
Zargreb: SNL –
Zavod
za
istrazivanje
turizma
Факултет
за
услужен
бизнис,
Сремска
каменица

Година
Во печат

Година
1985

2008

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Туризмот во националното стопанство
Код
СПO10Х
2.
3.

Студиска програма

осигурување

4.

Факултет за туризам и угостителство-Охрид

5.

Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

6.

Академска година / семестар

5/ Х (десетти) семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на предметот

Проф. Д-р Митре Аврамоски
Проф. Д-р Иванка Нестороска
Завршен прв циклус студии

10.

13.

Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметната програма е студентите да се запознаат со местото и улогата на туирзмот во
националното стопанство воопшто и посебно со местото и улогата на туризмот во македонското
национално стопанство и македонската економија.
Содржина на предметната програма:
Национално стопанство-поим, Туризмот како стопанска појава, Карактеристики ( специфичности ) на
туризмот како стопанска појава, Местото и улогата на туризмот во националното стопанство, Функции на
туризмот како стопанска појава, Економски функции и влијанија на туризмот, Директни влијанија на
туризмот врз националното стопанството, Индиректни влијанија на туризмот врз националното
стопанството, Мултипликативни ефекти на туризмот врз националното стопанството Туристички пазар,
Карактеристики на пазарот на туристички добра и услуги, Конкуренција на туристичкиот пазар, Влијание
на конкуренцијата врз работењето на претпријатија од областа на туризмот, Нелојална конкуренција на
туристичкиот пазар, Политика на цени на туристичкиот пазар, Структура на туристичкиот пазар,
Корисници на туристички услуги, Носители на туристичка понуда и облици на нивно организирање,
Посредници во туризмот, Мерки на државата во областа на туризмот, Меѓународни аспекти на туризмот,
Туризмот во светот, Туризмот во Македонското стопанство.
Методи на учење: дискусии; консултации; индивидуална и групна работа; семинари; семинарски работи;
вежби; изработка на проект, учество во работата на истражувачки тимови, истражувачка практика, посета
на организации и заедници и сл
Вкупен расположлив фонд на време
175 часа

14.

Распределба на расположливото време

15.

Форми на наставните активности

11.

12.

16.

Други форми на активности

Втор циклус
7.

Број на
кредити

ЕКТС

7

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби (лабараториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

аудиториски),

12 часови

17.

Начин на оценување

18.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода

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

од 51 до 60 бода

6(шест)(E)

од 61 до 70 бода

7(седум)(D)

од 71 до 80 бода

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

22.1

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Проф. Д-р Митре Аврамоски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
James Mak,

22.2

2.

K.K. Shama

8(осум)(C)

од 81 до 90 бода

9(девет)(B)

од 91 до 100 бода

10(десет)(A)

Положен прв колоквиум
Македонскиот литературен јазик и неговото кирилско
писмо
Надворешна и внатрешна евалуација

Наслов
Туризмот
во
националното
стопанство

Издавач
ФТУ - ЦНИР

Година
Во припрема

Наслов

Издавач

Година

Tourism and the
EconomyUnderstanding
the Economics of
Tourism
Tourism
and
Development

University
of
hawai
Press,
2004.

2004

Sarup
and
Soons, 2005

2005

Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
Наслов на наставниот предмет
Современо хотелиерство
1.
Код
СПО10Х
2.
Студиска програма
осигурување
3.
Организатор на студиска програма Факултет за туризам и угостителство-Охрид
(единица, односно институт, катедра,
4.
одел)
5.
6.
7
8
9

Степен (прв, втор,трет,циклус)

втор

Академска година / семестар

5/X

Број на ЕКТС кредити
Наставник

7
Проф. Д-р Митре Аврамоски
Проф. Д-р Зоран Тунтев
Завршени четиригодишни студии од прв степен

Предуслови
предметот

за

запишување

Цели на предметната
(компетенции)

на

програма

10

Содржина на предметната програма

11

12
13
14

Методи на учење

Целта на предметната програма е да даде содржајна
наобразба на идните теоретичари, практичари и креатори на
деловна политика во туризмот и посебно во хотелиерството во
врска со современите тенденции и движења во областа на
хотелиерството.. Сето тоа преку систематско и методско
истражување, анализирање и објаснување на појавите ,
односите и движењата во хотелиерскиот бизнис и откривање
на законитостите кои владеат со тие односи, појави и движења.
-Современо хотелиерство-поим; Услугите во современото
хотелиерство; Примена на современи стандарди во
хотелиерството; Новите технологии во хотелското работење;
Примена на еколошките стандарди во хотелското работење;
Стандарди на хотелското работење во врска со човековите
ресурси; Сегментација на пазарот и диверзификација на
понудата во современото хотелиерство; Хотелиерството во
процесите на глобализација; Сместувачки капацитети во
меѓународното хотелиерство; Водечки
компании во
хотелиерството; Улогата на синџирите на хотели во
просторната експанзија на меѓународното хотелиерство;
Капацитети на водечките меѓународни синџири на хотели;
Територјална распространетост на меѓународните синџири на
хотели;
Интеграциони
процеси
во
меѓународното
хотелиерство;
Пазарната
орјентација
на
хотелските
претпријатија како појдовна претпоставка на деловната
соработка; Хоризонтален тип на меѓународна соработка;
Странски директни вложувања; Деловна соработка врз основа
на меѓународен франшизинг; Деловна соработка врз основа на
договор за менаџмент; Вертикален тип на деловна соработка;
Останати облици на деловна соработка; Глобализација на
хотелското работење; Конгломерати и конзорциуми.
Следење на настава, самостојно учење, индивидуално или
тимско изработување на семинарски, проектни трудови и есеи

Вкупен расположив фонд на време

175

Распределба
време

4+1

на

расположивото

Форми на наставните активности

15.1
15.2

Други форми на активности

16.1
16.2
16.3

15

16.

17.

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)

18

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20.

Јазик на кој се изведува наставата

21

22.

Предавања-теоретска настава
Вежби
(лабараториски,
аудиториски), семинари, тимса
работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

45 часови
30 часови
12 часови
18 часови
70 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
Од 91 до 100 бода
Редовност на настава и положени колоквиуми

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

Македонски

Метод на следење на квалитетот на Надворешна и внатрешна евалуација
наставата
Литература
22.1.
Задолжителна литература
Ред.бр.
Автори
Наслов
1.
Проф.
Д-р
Митре Современо хотелиерство
Аврамоски
2.
3.
4.
5.
6.
22.2.
Дополнителна литература
Ред.бр.
Автори
Наслов
1.
Larry Yu
The International Hospitality
Businessmanagement
and
operations
2.
Sudhir Andrews
Introduction to tourism and
Hospitality Industry
3.

Издавач/година
Во припрема

Издавач/година
The Haworth Press Inc,,
Binghampton, NY, 1999
McGrow-Hill
Companies, 2007

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
b.
Наслов на наставниот предмет
Контролинг на бизнис активностите во туристичките
системи
Код
СПО10Х
2.
3.

Студиска програма

Студиска програма

4.

Факултет за туризам и угостителство – Охрид

5.

Организатор на студиската програма
(единица, односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

6.

Академска година / семестар

5/ Х (десетти) семестар

8.

Наставник

Проф. Д-р Деса Косаркоска
Проф. Д-р Мирјана Секуловска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Завршен прв циклус студии

10.

13.

Цели на предметната програма (компетенции):
Цел на предметната програма е пред студентите на докторските студии да се презентираат и да се дадат
знаења за управувачката функција контролинг во туристичките системи. Контролингот како функција е
тесно поврзан со планирањето и опфаќа контрола на планираните активности, анализи и информирање.
Во функција на таа цел на студентите ке им бидат објаснети инструментите на оперативниот и
стратегискиот контролинг во функција на успешно работење на деловните субјекти во туризмот и
контролирање и избегнување на деловните ризици.
Исто така ќе бидат презентирани и менаџмент информациските системи како еден од најзначајните
логистички елементи на корпоративното управување на туристичките системи, особено во контролингот
на бизнис процесите. Со вака добиените познавања студентите ќе бидат оспособени за работа во
секторот Контролинг, притоа самостојно користејќи ги инструментите на контролингот, односно,
методите и технките на системите на контролингот за успешна интеграција и координација на
менаџерските функции во деловните субјекти во туризмот
Содржина на предметната програма:
Содржината на предметната програма Контролинг на бизнис активностите во туристичките системи е
следната: Вовед во контролингот како функција и како процес во менаџментот. Системи на контролинг.
Функции на контолорот во системот контролинг. Функциите на управување како објект на контролингот:
планирање, информирање, организирање, управување со човечките потенцијали, мотивирање. Бизнис
анализата како основен инструмент на контролингот.Оперативен контролинг:инструменти на
оперативното планирање, контролирање и информирање. Стратегиски контролинг. Развојни
перспективи: координативната и интегративната функција на контролингот како претпоставка за
оптимализација на работата на деловните системи во туризмот и нивни развој и раст.
Информациските системи во функција на целите на контролингот.
Бизнис-процеси и информациски системи. Како информациските системи ги унапредуваат бизнис
процесите.
Типови информациски системи. Системи за обработка на трансакции, менаџмент информациски системи
и системи за подршка на одлучувањето. Донесување одлуки и информациски системи. Менаџерите и
донесувањето одлуки во реалниот свет. Глобални информациски системи во согласност со развојната
стратегија на туристичките системи
Методи на учење :дискусии; консултации; индивидуална и групна работа; семинари; семинарски работи;
вежби; изработка на проект, учество во работата на истражувачки тимови, истражувачка практика, посета
на организации и заедници и сл.
Вкупен расположлив фонд на време
175 часа

14.

Распределба на расположливото време

15.

Форми на наставните активности

11.

12.

Втор циклус
7.

Број на
кредити

ЕКТС

7

4+1
15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2
16.

Други форми на активности

16.1

Вежби (лабараториски,
семинари,тимска работа
Проектни задачи

аудиториски),

30 часови

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

12 часови

17.

Начин на оценување

18.

17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување (бодови/оценка)
до 50 бода

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

од 51 до 60 бода

6(шест)(E)

од 61 до 70 бода

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
1.
д-р Деса Косаркоска
22.1

22.2

2.

д-р Мирјана Секуловска

3.

d-r K. Ziegenbein

4.

д-р Лидија Симонческа

5.

Zdenko Cerovic

6.

d-r Slavko Karavidic, d-r Dragan
Ivkovic,
d-r Desa Kosarkoska

7.

Vijay

Robert N. Antony,
Govindarajan
Дополнителна литература

од 71 до 80 бода

8(осум)(C)

од 81 до 90 бода

9(девет)(B)

од 91 до 100 бода

10(десет)(A)

Изработен проект и спроведено истажување од помал
обем
Македонскиот литературен јазик и неговото кирилско
писмо
Надворешна и внатрешна евалуација

Наслов

Издавач

Година

Контролинг-со
анализа
на
работење
на
хотелски
претпријатија
Менаџмент
Информациски
Системи
Kontroling

Факултет
за
туризам
и
угостителствоОхрид, 2008

д-р Деса Косаркоска

ФТУ,
2004

д-р
Мирјана
Секуловска

Деловно
планирање
со
примена
во
туристичките
претпријатија
Hotelski
menagzment

Osnovi fiansijskog
menadzmenta

Management
Control Systems

Охрид,

RRIF
plus,
Zagreb, 2008
Факултет
за
туризам
и
угостителствоОхрид, 2010

d-r K. Ziegenbein

Fakultet
za
turistichki
I
hotelski
menagzment,
Opatija,2003
Visoka shkola za
poslovnu
ekonomiju
preduzetnishtvo,
Beograd 2011
McGraw-Hill
2001

Zdenko Cerovic

д-р
Лидија
Симонческа

d-r Slavko Karavidic,
d-r Dragan Ivkovic,
d-r Desa Kosarkoska
Robert N. Antony,
Vijay Govindarajan

Ред.
број
1.

Автор

Наслов

Кенет & Џејн Лаудон

2.

д-р Деса Косаркоска

Менаџмент
Информациски
системи
Сметководство

3.

Огнен Симеонов

Контролинг

Ivanka Avelini Holjevac

Kontroling,
Upravljanje
poslovnim
rezultatom,

Издавач

Година

Арс
Ламина,
Скопје, 2010

Кенет
Лаудон

&

Џејн

Факултет
за
туризам
и
угостителство,
Охрид, 2012
Софија, 2001

д-р Деса Косаркоска

Fakultet
za
turistichki
I
hotelski
menagzment,
Opatija,2003

Ivanka
Holjevac

Огнен Симеонов
Avelini

Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет
Правна рeгулатива во туризмот
2. Код
СПО 10Х
3. Студиска програма
Осигурување
4. Организатор на студиската програма (единица, ФТУ-Охрид
односно институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
5/X
7.
Број на ЕКТС
7
кредити
8. Наставник
Проф.Д-р Ристо Речкоски (носител)
Проф.Д-р Миладин Крстаноски (член)
9. Предуслови за запишување на предметот
/
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите да се запознаат со карактеристики на субјектите на правото во угостителството и стварите
како дел од правото, а особен акцент се става на угостителското и туристичкото право, како посебна
гранка на правото, односно договорите кои се користат во угостителската, турстичката и хотелската
индустрија, нивното правно регулирање и посебните правила кои важат за нив, начинот на нивно
склучување, како и решавање на споровите кои евентуално би се појавувале заради нив, како и правното
регулирање на посебните инструменти за плаќање во туризмот.
Се изучува најзначајната правна регулатива во угостителството, тргнувајќи од Уставот на РМ, различните
закони во оваа сфера, и особено подзаконсите акти, кои ја регулираат суштината на оваа материја во
угостителската практика, како и запознавање со меѓународните правни акти од оваа област.
11. Содржина на предметната програма:
Субјекти на правото во угосителството и туризмот, Стварите како објект на правото; Општ дел на
угостителсткото и туристичкото право; Регулативата во угостителството во РМ; Различни видови
договори во угостителството и нивно правно регулирање; Осигурувањето во туризмот; Инструменти за
плаќање во туризмот. Правна регулатива за угостителството во практиката
12. Методи на учење:
13. Вкупен расположлив фонд на време

175

14. Распределба на расположливото време

4+1

15. Форми на наставните активности

16. Други форми на активности

15.1

Предавања – теоретска настава

45 часови

15.2

30 часови

16.1

Вежби
аудиториски),
работа
Проектни задачи

16.2

Самостојни задачи

18 часови

16.3

Домашно учење

70 часови

(лабараториски,
семинари,тимска

12 часови

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 (бодови/оценка)
до 50 бода

80 бодови
10 бодови
10 бодови
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. Услов за потпис и полагање на завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата

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

21. Метод на следење на квалитетот на наставата
22. Литература

22.1

22.2

Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
М.Крстаноски, Р.Речкоски
Р.Речкоски

Наслов

2.
М.Крстаноски, Р.Речкоски
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Р.Речкоски

Основи на правото

ФТУ-Охрид
Коста
Абраш
–
Охрид
ФТУ-Охрид

Наслов

Издавач

2.

Cournoyer N., Marshal A., Morris K.

Hotel,
restaurant
and travel law

3.

Capar R.,

Turisticko
i
ugostitelsko pravo
Правни акти од
угосителството

www.pravo.org.mk

Туристичко право
Облигационо
право

Издавач

Граѓанско право

Коста
Абраш,
Охрид
Thomson
and Delmar
Learning,
New York
FTHMOpatija

Година
2013
2011
2005
Година
2011
1993

1998

3. ПОДАТОЦИ ЗА НАСТАВНИОТ КАДАР

Прилози бр. 4 Наставен кадар на ФТУ – Охрид
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 науки
1994
Сеучилиште
во
стекнал со научен степен
Загреб,Економски
факултет Загреб
6.
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5.00 Општествени 5.03
Економски 50325 Маркетинг
науки
науки
7.
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5.00 Општествени 5.03
Економски 50325 Маркетинг
науки
науки
8.
Доколку е во работен однос да се Институција
Звање во кое е избран и област
наведе институцијата каде работи
и звањето во кое е избран и во Факултет за туризам и Редовен
професор,
Маркетинг,
која област
угосстителство , Охрид
Економика на туризам и угостителство
9.

10.

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 претпријатија
Осигурување/ ФТУ охрид
2.
Економика и организација на Туризам /ФТУ Охрид
туризмот
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.Бр.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
Е-Бизнис
Туризам/ФТУ Охрид
2.
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Бр. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Бунташески Бранко, Вонпансионската
ИРИС- Струга 2008
Аврамоски Митре
понуда
и
потрошувачка
во
езерските
туристички места во
македонија
2.
Аврамоски
Митре, Вонпансионска
Ирис-Струга ,2008
Аврамоски Јован
понуда
и
потрошувачка
3.
4.
5.
10.2.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.

11.

12.

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
11.1.
Дипломски работи
Да
11.2.
Магистерски работи Не
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.
2.
12.3.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.бр.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
година
собир/конференција
1.
Митре Аврамоски,
Вонпансионската
Услужниот сектор во 2011
Раман Исмаили
понуда
како услови на променливо
компонента
на опкружување-Охрид
конкурентска
2011
предност во услови на
променливо
опкружување–
-

Раман
Исмаили,
Митре Аврамоски

2.

3.

Случајот
на
охридскиот
туристички регион
Македонското
хотелиерсто
во
услови
на
променливо
опкружување

Митре Аврамоски,
Јован Аврамоски

Туризмот како фактор
за ублажување на
последиците
од
светската економска
криза

Митре Аврамоски ,
Раман Исмаили

Светската економска
криза
–жанса
за
македонскиот
туризам

Митре Аврамоски

Вонпансионската
понуда во основата
на идниот развој на
туристичката
Институција

Услужниот сектор во
услови на променливо
опкружување-Охрид
2011
Туризмот во услови на
глобална економска
рецесија-Охрид 2009
Туризмот во услови на
глобална економска
рецесија-Охрид 2009

2011

2009

2009

Стратегиски развој на туристичката
Институција во 21 век, Охрид 2007
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
Катерина Ангелевска-Најдеска
Дата на раѓање
12.03.1974
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се Доктор на науки
2009
УКЛО-Факултет
за
стекнал со научен степен
туризам и угостителство
Магистер
на 2004
УКЛО-Факултет
за
науки
туризам и угостителство
Додипломски
1997
УКЛО-Факултет
за
студии VII/1
туризам и угостителство
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5-Општествени
5.14-Туризам и 51414-Туристички
науки
угостителство
маркетинг
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5-Општествени
5.14-Туризам и 51419-Туризам и друго
науки
угостителство
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е Факултет за туризам и Доцент, 51403 и 51419
избран и во која област
угостителство - Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии
9.1.

9.2.

9.3.

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Патнички агенции

Туризам, Хотелско-ресторанска/Факултет за
туризам и угостителство-Охрид
2.
Основи на туризмот со гастрономски Гастрономија, исхрана и диететика/Факултет
туризам
за туризам и угостителство-Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Сообраќај во туризмот

Туризам/Факултет за туризам и угостителствоОхрид
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
број
1.

М-р Катерина АнгелевскаНајдеска

"Маркетинг менаџмент
на
угостителскиот
производ"

2.

М-р Катерина Ангелевска-

“Едукативно-рекреативни

Издавач / Година
Меѓународен
научен
симпозиум:
Стратешки
развој на туризмот во 21
век, Охрид, 26-27 мај
2007 год.
Меѓународен
научен

Најдеска
Д-р Науме мариноски

програми во функција на
одржливиот развој на
туризмот”,

3.

М-р Катерина АнгелевскаНајдеска

“Management
of
the
catering product life cycle as
a condition for better
competition priority on the
tourist market”,

4.

Д-р Катерина АнгелевскаНајдеска

“Innovation as a strategy for
improving catering product
quality”

Д-р Катерина Ангелевска- “Planning of sustainable
Најдеска
tourism development”
Д-р Габриела Ракичевиќ
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
5.

10.2.

1.

2.

3.

10.3.

10.4.

симпозиум:
Хотелиерството
и
туризмот во глобалното
информатичко
општество, Хотел План,
Београд, Р. Србија, 2007
Меѓународен
научен
симпозиум:
Нови
трендови
во
туристичкиот
и
хотелскиот менаџмент,
Опатија, Хрватска, 2008
Меѓународен
научен
симпозиум:„Management
in
function
of
the
increased
tourist
expenditure“Опатија,
Хрватска, 2010
ФТУ-Охрид, 2011

Проф.
Д-р
Науме
Мариноски
Доц.
Д-р
Катерина
Ангелевска-Најдеска
Проф.
Д-р
Науме
Мариноски
Доц.
Д-р
Катерина
Ангелевска-Најдеска

Програма за развој
Југозападниот регион

на

Анализа за туристички
развој
на
повеќенаменското
подрачје Јасен
German-Macedonian
Training
Program
and
Network
“Sustainable Tourism” for
SME in the Tourism Sector,
Academics and Developers

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

GTZ, 2009-2010

UNDP, 2010-2011

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)
Издавач / Година

Издавач / Година

11.

12.

1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Да
11.2. Магистерски работи
Не
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

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

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.

М-р
Катерина
Ангелевска-Најдеска

2.

М-р
Катерина
Ангелевска-Најдеска
Д-р Науме мариноски

3.

М-р
Катерина
Ангелевска-Најдеска

4.

Д-р
Катерина
Ангелевска-Најдеска

5.

Д-р
Катерина
Ангелевска-Најдеска
Д-р
Габриела
Ракичевиќ

"Маркетинг менаџмент
на
угостителскиот
производ"
“Едукативнорекреативни програми
во функција на
одржливиот развој на
туризмот”,
“Management of the
catering product life cycle
as a condition for better
competition priority on the
tourist market”,
“Innovation as a strategy
for improving catering
product quality”
“Planning of sustainable
tourism development”

М-р
Катерина
Најдеска

Ангелевска-

М-р
Катерина
АнгелевскаНајдеска
Д-р Науме мариноски
М-р
Катерина
Најдеска

Ангелевска-

Д-р
Катерина
Најдеска

Ангелевска-

Д-р
Катерина
АнгелевскаНајдеска
Д-р Габриела Ракичевиќ

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

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 инжењер 1995
Електротехнички
стекнал со научен степен
по
Електротехника,
факултет - Скопје
насока
Компјутерска
техника, информатика и
автоматика
Магистер
по
електротехнички науки
од
областа
на
Компјутерска техника,
информатика
и
автоматика
Доктор по технички
науки
Подрачје
Техничко технолошки
науки

6.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Техничко
науки

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

Институција

8.

9.

технолошки

1998

Електротехнички
факултет – Скопје

2003

Електротехнички
факултет - Скопје
Област
Друго – Виртуелна
реалност

Поле
Компјутерска
техника
и
информатика
Поле
Област
Компјутерска
Друго, 21208
техника
и
информатика
Звање во кое е избран и област

Унивезитет
Св.
Климент Вонреден професор,
Охридски , Факултет за 21208
Туризам и угостителство –
Охрид
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.
Информатика
туризам, царина и шпедиција
2.
Информациони технологии
Безбедност и финансиска контрола
3.
Компјутерски криминал
Безбедност и финансиска контрола
4.
Актуарска математика
Осигурување
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

9.3.
/

Квантитативни
осигурување

методи

во

Осигурување

2.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

10.

2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
/
Ред.
Автори
Наслов
број
1. Цветко Андреески и
коавтори

ФАЗИ ОПТИМИЗАЦИЈА СО
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА НА
ПРИПАДНОСТ: СТУДИЈА НА
СЛУЧАЈ ВО ОСИГУРУВАЊЕ
НА ЖИВОТ

А2-3,
ЕТАИ,
16-20
Септември 2011, Охрид

2. Елизабета
Лазаревска,
Цветко Андреески

СИМУЛАЦИЈА
И
УПРАВУВАЊЕ НА РОБОТСКА
РАКА СО SIMMECHANICS,
SIMULINK И MATLAB
IDENTIFICATION
AND
FORECASTING
FUTURE
MORTALITY VALUES USING
MLE
МАКСИМАЛНО ПОДОБЕН
ОЦЕНУВАЧ КАЈ ФУНКЦИИТЕ
ЗА
ОЦЕНУВАЊЕ
НА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА
НА
СТАПКАТА ЗА СМРТНОСТ,
COMPARATIVE ANALYSIS ON
TIME SERIES WITH INCLUDED
STRUCTURAL BREAK

А1-3,
ЕТАИ,
16-20
Септември 2011, Охрид

Развоен проект Archimed,
Систем за аквизиција на
податоци за медицински
ехо уреди,

Финансиран
од
Министерство
за
образование и наука на
Република Македонија
2004-2006
2007-2008

3. Cvetko Andreeski

4. Цветко Ј. Андреески и
Пандиан Васант

5. Cvetko J.
Andreeski and Pandian
Vasant,

10.2.

Издавач / Година

DCM-6/D66 IFAC DECOM
6-th Conference, Ohrid,
26-29.09.2009
ЕТАИ Конференција, А2-3,
26-29.09.2009

AIP Conf. Proc. -- August
18, 2009 -- Volume 1159,
pp.
217-224,
POWER
CONTROL
AND
OPTIMIZATION:
Proceedings of the Second
Global Conference on
Power
Control
and
Optimization;
doi:10.1063/1.3223933
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.

Цветко Андреески

2.

Joze
Rugelj,
Andreeski, Irena
Nancova,

Cvetko
Serbec

Bilateral project with Faculty
of pedagogy in Ljubljana,
Development
and
implementation of CMS
system in education,

3.

10.3.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Цветко Андреески

Информатика

Издавач / Година
Универзитет Св. Климент
Охридски
–
Битола,

2.

Цветко Андреески

Актуарска математика

ЦНИР,
Факултет
за
туризам и угостителство –
Охрид, 2011
ЦНИР,
Факултет
за
туризам и угостителство –
Охрид, 2008

3.

10.4.

11.

12.

Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1. NANČOVSKA ŠERBEC, Irena,
ANDREESKI, Cvetko, RUGELJ,
Jože.

Comparison of experiences
with e-learning in higher
education in Slovenia and
Macedonia

2. Tatyana D.
Gugulovska.
Stankovski.
Andreeski,

Globalization Prospect of
Credit Transfer System in
Educating Control Engineers:
A
Developing
Country
Experience

KolemisevskaMile
J.
Cvetko
J.

Издавач / Година
V: ČIČIN-ŠAIN, Marina (ur.).
Proceedings : conference :
savjetovanje.
Rijeka:
MIPRO, cop. 2009, str.
195-200, ilustr. [COBISS.SIID 7851849]
th
17 IFAC World Congress,
Seoul Korea, 6-11 July
2008, стр. 15601-15606

3.
4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
5
11.2. Магистерски работи
2
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
/

12.2.
/

Ред.
број
Автори
Наслов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.

Cvetko J. Andreeski & Pandian
M. Vasant,

COMPARATIVE ANALYSIS
OF BIFURCATION TIME
SERIES

Biomedical Soft Computing
and Human Sciences
Vol.13,
No.1
pp.45-52
(2008) [Original Article]
Copyright©1995 Biomedical
Fuzzy Systems Association,

Faculty of
Hospitality
Macedonia
12.3.

Tourism and
–
Ohrid,

2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција
2011
1. Елизабета
Лазаревска,
Андреески

Цветко

2. Cvetko Andreeski

3. Цветко Ј. Андреески и
Пандиан Васант

4. Cvetko J.
Andreeski and Pandian
Vasant,

5. Cvetko
Andreeski,
th
Pandian Vasant, 17

СИМУЛАЦИЈА
И
УПРАВУВАЊЕ
НА
РОБОТСКА
РАКА
СО
SIMMECHANICS,
SIMULINK И MATLAB
IDENTIFICATION
AND
FORECASTING
FUTURE
MORTALITY
VALUES
USING MLE
МАКСИМАЛНО ПОДОБЕН
ОЦЕНУВАЧ
КАЈ
ФУНКЦИИТЕ
ЗА
ОЦЕНУВАЊЕ
НА
ИДЕНТИФИКАЦИЈА
НА
СТАПКАТА ЗА СМРТНОСТ,
COMPARATIVE ANALYSIS
ON TIME SERIES WITH
INCLUDED STRUCTURAL
BREAK

Simplified Azbel Model for
Fitting Mortality Tables,

А1-3, ЕТАИ, 16-20 Септември
2011, Охрид

DCM-6/D66 IFAC DECOM 6-th
Conference, Ohrid, 26-29.09.2009
ЕТАИ Конференција, А2-3, 2629.09.2009

AIP Conf. Proc. -- August 18, 2009 -Volume 1159, pp. 217-224, POWER
CONTROL AND OPTIMIZATION:
Proceedings of the Second Global
Conference on Power Control and
Optimization;
doi:10.1063/1.3223933
IFAC World Congress, Seoul Korea,
6-11 July 2008, стр. 2980-2983

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
Година
Институција
Каде
и
кога го
завршил Образование
образованието односно се стекнал Дипломирал
1986
Филозофски ф. Скопје
со научен степен
Филозофски факултет Магистрирал
1996
Скопје
Докторирал
1999
ИСППИ - Скопје
Поле
Област
Подрачје, поле и област на Подрачје
научниот степен магистар
Општествени н.
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 да се Институција
област
наведе институцијата каде работи
Универзитет Св. Климент
и звањето во кое е избран и во
Редовен
професор,
Охридски Битола, ФТУ
која област
социологија,
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.

9.2

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Социологија
Социологија на туризмот
Социјална патологија
Безбедност во туризмот

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

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

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

2.
9.3

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

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

2.
10.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
1.
2.
3.

Издавач / година

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

10.4

Печатени книги во песледните пет години (до пет)
Ред.
број

Автор

Наслов

Издавач / година

1.

П.Аслимоски

Социологија

2009 Фту Охрид

2.

П.Аслимоски
Герасимоски

Социологија на туризмот

2011

3.

П.Аслимоски И други

Социјална патологија

4.

П.Аслимоски И други

Приватна безбедност

И

С.

5.
П.Аслимоски И Ј. Спасески Безбедност во туризмот
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
Организациско комуницирање
1.
Аслимоски , Е. Атанасоска
во УКЛО
2.

2011 Педагошки
факултет Бт
2009 факултет за
безбедност
2008 ФТУ Охрид
Издавач / година
Хоризонти, 2011

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

12.2

12.3

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.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
број

Автор

1.

П. Аслимоски

2.

П. Аслимоски
Герасимоски

3.

Наслов на трудот Н

И

С.

Меѓународен
собир/
конференција
Симпозиум
на
Развој на социологијата Институтот
за
во
услови
на социологија
–
глобализација
Скопје, мај, Охрид,
2011
Меѓународна
Храната и исхраната
конференција,
како туристичка појава
ФТУ Охрид, 2011

Годи
на

2011

2011

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

Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде работи и
звањето во кое е избран

Лилјана Баткоска
13. 10. 1954 година
Доктор на науки
Доктор на психолошки науки
Образование
Година
Дипл. Психолог
1978

Институција
Филозофски
факултет,
Скопје,
Магистер по психолошки 1992
Филозофски
факултет,
науки
Скопје
Доктор по психолошки 1996
Филозофски
факултет,
науки
Скопје
Подрачје
Поле
Област
Општествени науки Психолошки науки
Организациска
5
5.10
психологија 51008
Психологија
на
туризмот 510127
Друго 51019
Институција
Звање во кое е избран и област
Универзитет
Св.Климент
Охридски, Битола, Факултет за
туризам и угостителство, Охрид

Редовен професор
Организациска
психологија
51008
Психологија на туризмот 510127
Друго 51019
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.б Наслов на предметот
Студиска програма / институција
рој
1.
Психологија во туризмот и угостителството
Туризам;
Хотелиерско
тесторантска;
Гастрономија диететика и нутриционизам
2.
Деловно комуницирање
Осигурување, ФТУ – Охрид,Царина и
шпедиција, Туризам, Хотелско ресторантска и
3.
Деловна психологија
Гастрономија
4.
Криминалистичка психологија
Безбедност и финансиска контрола, ФТУ5.
Психологија на исхрана
Охрид и Факулт. За безбедност- 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 работа
Туризам, Осигурување, Царина и 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, психопатологија – Криминалисти, Факулт. за безбедност,Скопје
6
аспекти на докажувањето
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 секој Туризам, Осигурување, Царина и шпедиција,
студиум посебно)
Безбедност и финансиска контрола; ФТУОхрид и Факултет за безбедност – Скопје
2.

Селектирани научни резултати во последните пет години
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Motivational Constellation as an
indicator of Consumer Behavior
2.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Motivation as a Part of Business
Logistics
3.

Проф. Д-р Лилјана Баткоска

4.

Проф. Д-р Лилјана Баткоска

5.

Проф. Д-р Лилјана Баткоска

Управување со конфликтите за
време на бизнис преговарање
Organizational culture and business
communication in tourism without
borders function
Индиции
и
психолошка
реконструкција на злосторството

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Postgraduate
Curriculum
Design,Teaching and Pedagogies in
Tourism and Hospitality

2.

Проф. Д-р Лилјана Баткоска

3.

Проф. Д-р Лилјана Баткоска

The Communication situation as a
Pedagogical
tool
to
teach
Menagement course

Издавач / година
Hotel Plan Beograd, 2006
R.Srbija
International
Scientific
Conference,
Ravda,
R.Bugarija, 2006
ФТУ – Охрид, Меѓународна
научна конференција, 2007
International
Scientific
Conference, Namik Kemal
Universitu, Turcija, 2008
Научно
списание
Безбедност, Факултет за
безбедност, Скопје, 2010
Издавач / година
co-organized
by
the
Universitu at the Aegean and
the T.E.I. at Thessaloniki, in
the framework at the Tempus
Joint Projekt CD- Jep- 17121 2005
South East European Network
for Menagement Education,
Caisanau, Moldova, 2006

Project – Region of Negotino and This Project is funded by the
Alternative Tourism Perspectives
Eurepean Union, 2008/2009
4.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Project – Region of Kavadarci and This Project is founded by the
Communication Skills in Hospitality Eurepean Union, 2008
5.
Проф. Д-р Лилјана Баткоска
Administration et Gestion des Tempus Joint Project – JEP –
Universties dans IARYM – Public UM – JEP – 15032, 2005
administration and public policy in
R.Macedonija
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
Дипломски работи
Магистерски работи
Докторски дисертации
Повеќе од 500 – тини
Повеќе од 10 – 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 Образова
Година
Институција
образованието
односно
се ние
стекнал со научен степен
Високо
1988
УКИМ, Економски факултет –
Скопје
Магис1995
УКИМ, Економски факултет –
терски
Скопје
Докто-рат 2000
УКИМ, Економски факултет –
Скопје
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5
5.03
економски 50326 финансии
општестве науки
50328 сметководство
ни науки
5.06 организациони 50309 меѓународна економија
науки и управување 50606
сметководствен
менаџмент
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5
5.03
економски 50309 меѓународна економија
општестве науки
50319
економика
на
ни науки
надворешна трговија 50302
применета економија
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран
се наведе институцијата каде
и област
работи и звањето во кое е УКЛО,
Факултет
за
туризам
и Редовен професор
избран и во која област
угостителство – Охрид
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.

9.2.

- Царина и шпедиција, Туризам, Осигурување, Хотелскоресторанска насока /ФТУ
- Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ и Факултет за
безбедност
2.
Применета економија
Царина и шпедиција, Туризам, Осигурување, Хотелскоресторанска насока/ФТУ
3.
Царински систем
Царина и шпедиција/ФТУ
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

9.3.

Меѓународна трговија

Царински
систем
на Царина и шпедиција/ФТУ
Европската Унија
2.
Светска
трговска Царина и шпедиција/ФТУ
организација
3.
Современи
економски Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ и Факултет за
системи
безбедност
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. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

10.2.

1.
2.
3.
4.
5.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
Граѓански
советодавен
одбор како алатка за
развој на демократијата

АКВА – Струга, Април, 2008 – Мај,
2009.

Contemporary
Achievements
in
the
International Trade and
their Implementation in the
Macedonian
University
Education of Customs and
Freight Forwarding
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Fulbright Scholar Program AY
2006/07, Host institution: School of
Business and Economics, College of
Charleston, Charleston, SC, 01
September 2006 – 31 May 2007

1.

2.

10.3.

1.

2.
3.
4.

5.
10.4.

Издавач / Година

Д-р
Јованка
Биљаноска
Раководител
на
група за економија
и инвестиции;
Л. Ѓоргоноски; Д.
Голабоски;
В.
Ашталскоски
и
други
Д-р
Јованка
Биљаноска

Д-р
Атанасоски,
Д-р
Биљаноска
Д-р
Биљаноска
Д-р
Биљаноска
Д-р
Биљаноска

Живко
Јованка
Јованка
Јованка
Јованка

Царински
политика

систем

Издавач / Година

и

ФТУ-Охрид, 2010

Трговска политика на
Европска унија
Меѓународна трговија

ФТУ-Охрид, 2009

Надворешна
трговијатеорија,
политика,
практика,
трето издание,
Применета економија

ФТУ-Охрид, 2008

ФТУ-Охрид, 2009

Д-р
Јованка
ФТУ-Охрид 2006
Биљаноска
м-р Вера Караџова
Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.

11.

12.

1.
2.
3.
4.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Околу 50
11.2. Магистерски работи
2
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.

Jovanka Biljan, PhD
Aleksandar
Trajkov,
MSc

Barriers to International Trade
of Logistic Services

2.

Jovanka Biljan, PhD
Aleksandar
Trajkov,
MSc

Risk
management
and
Customs
performance
improvements: The case of the
Republic of Macedonia

3.

Aleksandar
Trajkov,
MSc
Jovanka Biljan, PhD

Logistic services trade balance
as indicator of Macedonian
logistic industry potential

4.

Jovanka Biljanoska, PhD

Risk
management
in
Prevention and Detection of
Customs Fraud in the Republic
of Macedonia

5.

Jovanka Biljanoska, PhD
Simona
Martinoska,
PhD

Supplier-selection criteria as a
critic point in the menu quality

6.

Jovanka Biljanoska, PhD
Vera Karadzova, MSc

Country Risk - Determination
and Analysis in Conditions of
Global Changes

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 (во
печат)
Conference proceedings, XI
International
Conference
“Services sector in terms of
changing environment”, 2729, October, 2011, Ohrid,
Macedonia
Conference proceedings, XI
International
Conference
“Services sector in terms of
changing environment”, 2729, October, 2011, Ohrid,
Macedonia
Conference proceedings, 3rd
International Conference on
Governance Fraud Ethics and
Social
Responsibility,
Kapadokya, Turkey 2011
th
Conference proceedings, 20
Biennial
international
congress
Tourism
and
hospitality industry 2010,
University of Rieka, Faculty of
tourism
and
hospitality
management - Opatija, 2010
Scientific
Conference
Proceedings“Global Changes:
Vulnerability, Mitigation and
Adaptation, Sofia University
“St. Clement Ohridski”,”April

2008, Sofia
James Mueller, Ph.D.
“Implementation
of
the International
Journal
of
Jovanka Biljanoska, PhD European Credit Transfer Education Research, 2(1),
Suzana
Miovska- System in the Macedonian 2007, 54-66
Spaseva, PhD
Higher Education
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
7.

12.2.

Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
број
собир/конференција
Година
1. Jovanka Biljan, PhD

International Transit and Road
Freight Transport in the Republic of
Macedonia: Perspective Overview

2. Jovanka
1
Biljan, PhD
Aleksandar
.
Trajkov,
MSc

Risk management and Customs
performance improvements: The
case of the Republic of Macedonia
and
Logistic services trade balance as
indicator of Macedonian logistic
industry potential

and
Aleksandar
Trajkov,
MSc
Jovanka Biljan, PhD
3. Jovanka
2
Biljan, PhD
.

4. Jovanka
3
Biljan, PhD
.

5. Jovanka
4
PhD
.

Biljanoska,

The Role of Women in the Social Life

Current Activities and Initiatives on
Customs Education, Research and
Capacity Building in Macedonian
Higher Education

Risk management in Prevention and
Detection of Customs Fraud in the

First International
Scientific Conference,
Eastern Partnership
INTERNATIONAL
TRANSIT EAST – WEST –
CUSTOMS AND
LOGISTIC ASPECTS,
25.Nov.2011, Warsaw,
Poland
XI International
Conference “Services
sector in terms of
changing environment”,
27-29, October, 2011,
Ohrid, Macedonia

First
International
Balkan Women and
Business
Conference,
St.Kliment
Ohridski
University – Bitola, R.
Macedonia,
Trakya
University – Edirne, R.
Turkey,
30.09.2011,
Bitola, R. Macedonia
PICARD
Conference
2011:
“Promote
Research-based
Knowledge to Support
Customs
Decisionmaking”,
World
Customs Organization
and United Nations, 1416.09.2011,
Geneva,
Switzerland
3rd
International
Conference
on

Republic of Macedonia

6. Jovanka
5
PhD
.
Simona
PhD

Biljanoska,
Martinoska,

Supplier-selection criteria as a critic
point in the menu quality

Governance
Fraud
Ethics
and
Social
Responsibility,
Kapadokya, Turkey 2011
th
20
Biennial
international congress
Tourism and hospitality
industry
2010,
University of Rieka,
Faculty of tourism and
hospitality management
- Opatija, 2010

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
Ангела Василеска
Дата на раѓање
08-08-1971
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научниот степен
Доктор по биотехнички науки
Образование
Година
Институција
Каде
и
кога
го
завршил
Високо образование 1996
ПМФ-Скопје
образованието односно се стекнал
Магистер
по
со научен степен
2003
ПМФ-Скопје
биолошки науки
Доктор
по
2007
Биотехнички факултет-Битола
биотехнички науки
Поле
Област 10 802
Подрачје, поле и област на Подрачје 1
1.08
научниот степен магистар
Подрачје, поле и област
научниот степен доктор

на

Доколку е во работен однос да се
наведе институцијата каде работи
и звањето во кое е избран и во
која област

Подрачје 4

Поле
4.14

Област 41 401

Институција

Звање во кое е избран и област

Факултет
за туризам и
угостителство Охрид

Доцент 41400
414001

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус на студии
9.1

9.2

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

Наслов на предметот

1.

Нутрицизам

2.

Познавање на стоката со наука за
исхрана

3.

Диететика

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.
број
1.
2.

9.3

Студиска програма / институција

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

Проектен менаџмент
Технолошки особини на стоките при
транспорт

Туризам
Царина и шпедиција

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

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

2.
10
.

Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број

Издавач / година

1.

Vasileska, A., Savkovic, T.,
(2005)

Food safety with emphazing the
effects of dietary probiotic and
organic acid supplementation
to diets on broiler performance.

ISIRR, 2005, 19-21 April,
2005, Segedin, Madzarska

XI
International
Feed
Technology
Symposium,
Vasileska, A., Savkovic, T.,
2.
Quality Assurance, Vrnjacka
and Novevska, V., (2005)
th
th
Banja, may 30 -June 3
2005.
th
"Food
derived
from 24 EuroCHRIE Congress 25Vasileska, A., Reckoska, G.,
3.
biotechnology advantages and 28
October,
2006,
(2006)
risks.
Thessalonica, Greece, CD
Application of the HACCP XIX Biennial international
Vasileska, A., Reckoska, G., standard in catering industry in congress for tourism and
4.
(2008)
Macedonia.
Tourism
and hotel industry. Opatia, maj
hospitality management.
2008.
Increasing
healthy
food The
4-th
Biennial
Vasileska, A., Novevska, V., solutions in catering resorts as International
Congress
5.
Mirceska, I., (2009)
an imperativ for quality tourism HOTEL PLAN, Belgrade, 18and healthy human population . 20 November 2009.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Development of alterative
approaches to antibiotics for
controlling bacterial pathogens
and disease in broiler chicks.

10.2

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.

Речкоска, Г., Василеска, Г.,

Нутрицизам

ФТУ-Охрид, 2009

2.

Василеска, А

Диететика

ФТУ-Охрид, 2009

3.

10.4

4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автор
Наслов
број
Culinary
identity
as
Vasileska, A., Reckoska, important
segment
of
1.
G.,(2010)
tourist offer. Tourism and
hospitality management.
2.

Vasileska, A., (2007)

Slow food concept as a
strategic
move
of
gastronomic offer in Ohrid.

Издавач / година
XX
Biennial
international
congress for tourism and hotel
industry. Opatia, maj 2010.
IX International Conference
University " St. Kliment
Ohridski"-Bitola,
Macedonia,
Faculty
of
tourism
and
hospitality-Ohrid, Macedonia.

3.

Reckoska, G., Reckoski, R.,
Vasileska, A., (2008)

Energy consumption in hotel
industry-Case stady in Ohrid.

Tourism
and
hospitality
management.An international
journal of multidisciplinary
research for south-eastern
Europe. Vol. 14, No. 2. pp.217350, December 2008.

4.
5.
11
.

12
.

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Додипломски работи
30
11.2
Магистерски работи
не
11.3
Докторски работи
не
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
Ред.
број
1.
2.
3.

Автор

Наслов на трудот

Н

Меѓународен
собир/
конференција

Година

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

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
Стојан Велкоски
Дата на раѓање
27.11.1947.
Степен на образование
Осми степен
Наслов на научен степен
Доктор на науки
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се Доктор на науки
1992
Факултет за туризам и
стекнал со научен степен
угостителство-Охрид

6.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Општествено

7.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Општествено

8.

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

Институција

9.

Поле
Економско

Област
Анализа на економските
временски серии
Поле
Област
Туризам
и 51419
Економетриска
угостителство
анализа на туристичките
временски серии
Звање во кое е избран и област

Факултет
за
туризами
угостителство-Охрид

Редовен професор

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.
Статистика
Туризам, осигурување,/ФТУ-Охрид
2.
Сообраќајот во туризмот
Туризам, гастрономија/ФТУ-Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

9.3.

Сообраќајот во туризмот (напредно Туризам,
Хотелско-ресторанско
ниво)
работење/ФТУ-Охрид
2.
Квантитативни методи
Туризам, Хотелско-ресторанско работење
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

10.

Туристичките
сообраќајот

патувања

и

Туризам/ФТУ-Охрид

2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Издавач / Година

1.

С.Велкоски

Личната потрошувачка на
населението
како
детерминанта
за
задоволување
на
туристичките
потреби
(квантитативна анализа)

ФТУ-Охрид, Меѓународен
симпозимум,
Мултипликативните
ефекти на туризмот,
2007.

2.

С.Велкоски

Детрегулација

Знатствени

на

и

стручни

10.2.

10.3.

10.4.

воздушниот
сообраќај- скуп- Хрватски туризам
императив за развој на на почетку XXI века-28-29
туризмот
листопад, 2008, Пореч.
3.
С.Велкоски
Продуктивноста
на Меѓународен симпозиум,
сообтаќајот
во
Р. Прилеп,
Економски
Македонија
факултет,2009.
4.
С.Велкоски
Статистичката анализа на Знатствени и стручни
појавите како неопходност скуп, Факултет за туризам
во предвидувањето на и угостителство, Пореч,
истите
2010.
5.
С. Велкоски
Туристичката потрошувачка Меѓународна
научна
на домашните туристи, конференција,
ФТУфактор за зголемување на Охрид,
Економската
општествениот производ на глобална
криза
и
земјата
туризмот, 2007.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

С.Велкоски

2.

С.Велкоски

3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
2.
3.

11.

12.

Влијанието на одделните
фактори на развојот на
туризмот во Македонија
(квантитативна
и
квалитативна анализа)
Мобилизација
и
насочување на паричните
средства на населението,
со посебен осврт на
туристички патувања

С.Велкоски
С.Велкоски
С.Велкоски

Издавач / Година
Радио Охрид, 2006.

НИП ‘Деспина” Охрид,
2006.

Издавач / Година

Статистички методи
ФТУ-Охрид, 2007.
Квантитативни методи
ФТУ-Охрид, 2010.
Економика на сообраќајот и ФТУ-Охрид, 2011.
туризмот (напредно ниво)
4.
С.Велкоски
Статистика на туризмот
ФТУ-Охрид, 2008.
5.
С.Велкоски
Сообраќајот во туризмот
ФТУ-Охрид, 2008
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
10
11.2. Магистерски работи
4
11.3. Докторски дисертации
1
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години

12.1.

12.2.

12.3.

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.

S. Velkoski

Influence of the
intenzitu in tourism.

2.

S.Velkoski

The influence of education on
the increase of the Macedonian

3.

S.Velkoski

Qvantification of contribution
of basic factors of increase In
makedoan turizam,

capital

Journal
of
Economic
Literature, Pittsburgh,
2009.
Interational
Scientific
Conference “Economy and
development of societyVarna, 2009.
Journal
of
Economic
Literature, Pittsburgh, 2010.

4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.

Stojan Velkoski

Influence of the
intenzitu in tourism.

2.

Stojan Velkoski

3.

S.Velkoski

Qvantification of contribution
of basic faktrors of increase In
makedoan turizam,
The influence of education on
the increase of the Macedonian

1

С. Велкоски

Просторно-сообраќајно
планирање

2

С. Велкоски

3

С. Велкоски

Мерење
на
општетсвениот
производ во туризмот
Фактори који утиче на
развој
туризма
Македоније

capital

Journal
of
Economic
Literature, Pittsburgh,
2009.
Journal
of
Economic
Literature, Pittsburgh, 2010.

Interational
Scientific
Conference “Economy and
development of societyVarna, 2009.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција
Регионална соработка
И еко номски развој,
Економски факултет
-Прилеп
2008
Меѓународна
научна
конференција, ФТУ-Охрид 2007
Меѓународна
конференција, Опатија

научна
2009

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
Ристо Гогоски
Дата на раѓање
06.03.1961 г.
Степен на образование
доктор на науки; осми степен
Наслов на научен степен
Редовен професор; доктор по економски науки
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се Дипломиран
1983 г.
Економски
Факултет
стекнал со научен степен
економист
Скопје
Магистер
на 1989 г.
Економски
Факултет
науки
Скопје
Доктор на науки
1994 г.
Економски
Факултет
Скопје
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5. Општествени 5.03. Економски 50321 Банкарство
науки
науки
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5. Општествени 5.03. Економски 50321 Банкарство; 50326
науки
науки
Финансии;
50301
Политичка економија
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е Факултет за туризам и Редовен професор;
избран и во која област
угостителство Охрид
50301 Политичка економија;
50321 Банкарство;
50309 Меѓународна економија
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии
9.1.

9.2.

9.3.

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Економија

2.

Основи на економија

3.

Платни системи

4.

Меѓународни економски односи

Осигурување; Царина; Туризам; Гастрономија
диететика и исхрана; Хотелско ресторанска /
ФТУ Охрид
Безбедност и финансиска контрола / ФТУ
Охрид и Факултет за безбедност Скопје
Царина; Безбедност и финансиска контрола /
ФТУ Охрид и Факултет за безбедност Скопје
Туризам / ФТУ Охрид

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Банкарство
Осигурување / ФТУ Охрид
2.
Финансиски трансакции
Царина и шпедиција / ФТУ Охрид
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)

10.2.

10.3.

10.4.

11.

Ред.
број

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.

Проф. Д-р Ристо Гогоски

ФТУ Охрид, зборник на
трудови од меѓународна
конференција / 2007 г.

2.

Проф. Д-р Ристо Гогоски

3.

Проф. Д-р Ристо Гогоски; мр Александар Трајков

4.

Проф. Д-р Ристо Гогоски

5.

Проф. Д-р Ристо Гогоски

Конвергенција
на
Институцијата
на
финансиски
услуги
во
несовршено конкурентен
финансиски пазар
Капиталот и инвестициите
во
туризмот
на
Р
Македонија
Developing tourism industry
in Macedonia with foreign
direct investments
Implications of the Financial
and Economic Crisis for
Macroeconomics Theory and
Macroeconomics
and
Financial Policies
Payment
Systems
in
Economy - Present and
Future Tendencies.

1.

Стручен тим: раководител
Проф.
Д-р
Науме
Mариноски

Programa za razvoj na
Jugozapadniot
planinski
region na RM za perid 20102015 godina

GTZ RED Programa za
regionalen
ekonomski
razvoj na Makedonija;
(GTZ) 2010 г.

ФТУ Охрид, зборник на
трудови од меѓународна
конференција / 2007 г.
Scientific
conference
proceedings, Faculty of
economics Nish / 2007
International Conference
proceedings Faculty of
Economics - Prilep / 2010
g.

XII
International
Conference “Service Sector
in Terms of Changing
Environment”, Faculty of
Tourism and Hospitality Ohrid, 27-29 October
2011.
Учество во научно - истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број

2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
Проф. Д-р Ристо Гогоски
Основи на економија
2.
Проф. Д-р Ристо Гогоски
Платни системи
3.
Проф. Д-р Ристо Гогоски
Меѓународна економија
4.
Проф. Д-р Ристо Гогоски
Економија
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Да

Издавач / Година
ФТУ Охрид / 2006
ФТУ Охрид / 2006
ФТУ Охрид / 2006
ФТУ Охрид / 2012

Издавач / Година

12.

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

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција
1.

Проф.
Д-р
Гогоски

Ристо

2

Проф.
Д-р
Гогоски

Ристо

3

Проф.
Д-р
Гогоски

Ристо

Капиталот
и
инвестициите
во
туризмот
на
Р
Македонија
Implications
of
the
Financial and Economic
Crisis
for
Macroeconomics Theory
and
Macroeconomics
and Financial Policies
Payment Systems in
Economy - Present and
Future Tendencies.

ФТУ Охрид, зборник на трудови од
меѓународна конференција / 2007
г.
International
Conference
proceedings Faculty of Economics Prilep / 2010 g.

XII International Conference “Service
Sector in Terms of Changing
Environment”, Faculty of Tourism
and Hospitality - Ohrid, 27-29
October 2011.

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

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
Татјана Димоска
Дата на раѓање
16.10.1974
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Доктор на економски науки
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се Доктор
на 27.05. 2009
Универзитет“Св. Кирил и
стекнал со научен степен
економски науки
Мeтодиј”–
Скопје,
Економски
институт,
Скопје
Магистер
на 04.05. 2005
Универзитет
“Св.
науки од областа
Климент Охридски” –
на туризмот и
Битола,
Факултет
за
угостителството
туризам и угостителство Охрид
Дипломиран
организатор
по
туризам
и
угостителство
(VII/1 степен)

29.10.1997

Поле
Област
5.14 Туризам и 51419
туризам
и
угостителство
угостителство – друго
Поле
Област
5.03 Економски 50305 – Економски развој
науки
Звање во кое е избран и област

6.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
5.00

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
5.00

8.

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

Институција

9.

и

Доцент
51419 (Туризам и 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.

9.2.

9.3.

10.

Факултет за туризам
угостителство-Охрид

Универзитет
“Св.
Климент Охридски” –
Битола,
Факултет
за
туризам и угостителство Охрид

Одржлив развој на туризмот

Туризам,
Хотелско-Ресторанска,
Гастрономија, ФТУ-Охрид
2.
Економија на развој
Осигурување, Царина и Шпедиција
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Туризам и локален економски развој
Туризам, ФТУ – Охрид
2.
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.

10.2.

10.3.

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

1.
2.
3.
4.
5.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

10.4.

Издавач / Година

Зоран Тунтев
Татјана Димоска

“Одржлив
туризмот”

Издавач / Година
развој

на

2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Центар
за
научноистражувачка
работа,
Факултет за туризам и
угостителство
-Охрид,
2009 година

Издавач / Година

1.

M-р Татјана Димоска

“Квалитативни
и
квантитативни приоди во
истражувањето
на
квалитетот на живот”

Научно
списание
“Хоризонти”,
Универзитет
“Св.
Климент Охридски”
– Битола, Битола,
2008

2.

MSc TatjanaDimoska

"Sustainable
tourism
development as a tool for
eliminating poverty"

3.

М-р Татјана Димоска

“Влијанието на туризмот
врз одржливиот квалитет
на живот на граѓаните”

Konkurentnost u uslovima
globalne ekonomije –
Međunarodni naučni skup,
Ekonomski fakultet, Niš,
2008
Докторска
дисертација,
Универзитет“Св.
Кирил и Мeтодиј” –
Скопје, Економски
институт, Скопје, 27
мај 2009

4.

Д-р Татјана Димоска

“Влијание на туризмот врз
економскиот
развој
и
квалитетот на живот на
граѓаните во Република

X
Меѓународна
конференција “Туризмот
во услови на глобална
економска
рецесија”,

Македонија”

Факултет за туризам и
угостителство – Охрид, 45 јуни 2009
Научно
списание
“Хоризонти”
бр.5,
Универзитет
“Св.
Климент Охридски” –
Битола,
Битола,
декември 2009

5.

Проф.
Д-р
Симона
Мартиноска
Д-р Татјана Димоска

“Алтернативен туризам –
практични аспекти”

6.

Ph.D. TatjanaDimoska
MSc Jordan Kocevski

“Creating
product”

7.

Ph.D. TatjanaDimoska
MIhail Risteski

“Dark tourism attractions
and experiences as a niche or
alternative tourism products”

8.

Mihail Risteski
Ph.D.TatjanaDimoska

“Future types of tourism –
Space tourism”

9.

Ph.D. SimonaMartinoska
Ph.D. TatjanaDimoska

“Typology of alternative
tourism
with
particular
reference to the Ohrid”

10.

Доц. Д-р Татјана Димоска
Борис Тримчев

Потенцијали за развој на
“dark”
туризмот
во
Република Македонија

Научно
списание
“Хоризонти”,
Универзитет
“Св.
Климент Охридски” –
Битола, Битола, 2011

11.

Ph. D. Tatjana Dimoska
Boris Trimcev

“Competitiveness strategies
for supporting economic
development of the touristic
destination”

12.

Ph.D. Tatjana Dimoska
Ph.D. Biljana Petrevska

“Tourism and economic
development in Macedonia”

XI
International
Conference
“Service
sector
in
terms
of
changing environment”,
Faculty of tourism and
hospitality – Ohrid, Ohrid,
27-29.10. 2011
21 Biennial International
Congress “Tourism and
Hospitality Industry 2012”:
“New trends in tourism
and
hospitality

eco-tourism

20
th
Biennial
International
Congress:
Tourism and Hospitality
Industry 2010: New Trends
in Tourism and Hospitality
Management,
Opatija,
May 2010
International
Scientific
Conference : Alternative
issues
for
the
development
of
contemporary
tourism,
University of economics,
Varna, june 2010
International
Scientific
Conference:
Alternative
issues
for
the
development
of
contemporary
tourism,
University of economics,
Varna, june 2010
International
Scientific
Conference,Bulgaria,
2010, објавен и во
Journal “Problems of
geography”,
Bulgarian
Academy of Science, 2010

management”, University
of Rieka, Faculty of
tourism and hospitality
management - Opatija, 3-5
May 2012, Opatija, Croatia
11.

12.

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
20
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

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

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.

MSc TatjanaDimoska

2.

Д-р Татјана Димоска

3.

Ph.D. Tatjana Dimoska
MSc Jordan Kocevski

4.

Ph.D. Tatjana Dimoska
MIhail Risteski

5.

Mihail Risteski
Ph.D.Tatjana Dimoska

"Sustainable
tourism
development as a tool
for eliminating poverty"
“Влијание на туризмот
врз економскиот развој
и квалитетот на живот
на
граѓаните
во
Република
Македонија”
“Creating
eco-tourism
product”

“Dark
tourism
attractions
and
experiences as a niche or
alternative
tourism
products”
“Future types of tourism
– Space tourism”

Konkurentnost u uslovima globalne
ekonomije – Međunarodni naučni
skup, Ekonomski fakultet, Niš, 2008
X Меѓународна конференција
“Туризмот во услови на глобална
економска рецесија”, Факултет за
туризам и угостителство – Охрид,
4-5 јуни 2009
20
th
Biennial
International
Congress: Tourism and Hospitality
Industry 2010: New Trends in
Tourism
and
Hospitality
Management, Opatija, May 2010
International Scientific Conference :
Alternative
issues
for
the
development
of
contemporary
tourism, University of economics,
Varna, june 2010
International Scientific Conference:
Alternative
issues
for
the
development
of
contemporary
tourism, University of economics,

6.

Ph.D.
Simona
Martinoska
Ph.D. Tatjana Dimoska

“Typology of alternative
tourism with particular
reference to the Ohrid”

Varna, june 2010
InternationalScientific Conference,
Bulgaria, 2010 објавен и во Journal
“Problems of geography”, Bulgarian
Academy of Science, 2010

7.

Ph. D. Tatjana Dimoska
Boris Trimcev

“Competitiveness
strategies for supporting
economic development
of
the
touristic
destination”

XI International Conference “Service
sector in terms of changing
environment”, Faculty of tourism
and hospitality – Ohrid, Ohrid, 2729.10. 2011

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.
Дата на раѓање
05.04.1967
3.
Степен на образование
VIII
4.
Наслов на научниот степен
Доктор на науки
5.
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието односно се
2010
УКИМ-Скопје,
стекнал со научен степен
(04.03.2010)
Економски институт
6.
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5 – Општествени 5.03 – Економски Менаџмент, друго
науки
науки
7.
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5 – Општествени 5.03 – Економски Финансии – друго
науки
науки
50329
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 Доцент, 50326 и 50321
кое е избран и во која угостителство – Охрид
област
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.
Финансиски
Осигурување/Факултет за туризам и угостителство систем(пазари
и Охрид
институции)
2.
Банкарско работење
Безбедност и финансиска контрола/Факултет за
туризам и угостителство-Охрид и ФБ Скопје
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.Бр.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
Финансиско
- Осигурување/Факултет за туризам и угостителствоинвестиционен
Охрид
менаџмент
2.
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Бр. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
2.
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
М-р
Снежана “Управување
со Економски институт, Скопје, /2008
Дичевска
стратегиските
промени
во
претпријатијата
2.
М-р
Снежана Corporate governance Хотел План, Белград/2009
Дичевска
and the performance in
the Macedonian joint
stock companies
3.
Д-р
Снежана Renormalizing fiscal and Факултет за менаџмент у туризму
Дичевска
monetary policies as a и
угоститељству-Опатија,
term
for
tourism Хрватска/2010
development

4.

11.

12.

Д-р
Снежана
Дичевска

Системи за оцена на УКЛО, научно списание Хоризонти
корпоративните
II/2011
перфоманси
на
финансиските
институции
5.
Д-р
Снежана Credit
risk-creating ФТУ-Охрид, 2011
Дичевска
system of credit risk
management
in
changing
economic
conditions
in
Macedonian Banks
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.
2.
3.
4.
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
11.1. Дипломски
3 (три)
работи
11.2. Магистерски
2 (две)
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 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.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години

Ред.бр.

Автори

Наслов на трудот

1.

Д-р
Снежана
Дичевска

2.

Д-р
Вера
Караџова
Д-р
Снежана
Дичевска

Credit
risk-creating
system of credit risk
management
in
changing
economic
conditions
in
Macedonian Banks
Interactions between
financial
system
development
and
tourism development
(conditions in Republic
of Macedonia)

3.

Д-р
Снежана
Дичевска

“Renormalizing
fiscal
and monetary policies
as a term for tourism
development”,

4.

М-р
Снежана
Дичевска

Corporate governance
and the performance in
the Macedonian joint
stock companies

5.

М-р
Снежана
Дичевска

”Макроекономската
политика во функција
на намалување на
последиците
од
економската рецесија
во туризмот”,

Меѓународен
собир/конференција
XI
International
conference
"Service
sector in terms of
changing environment"
Оhrid
st

1
International
Scientific
Conference
"Sustainable Tourism:
Socio-cultural,
Environmental
and
Economic
impact",
University of Rijeka,
Faculty of Tourism and
Hospitality
Management – Opatija
20-th
Biennial
International Congress,
Tourism & Hospitality
Industry 2010, "New
Trends in Tourism and
Hospitality
Management", Opatija
Hotel
Plan
2009,
Hospitality and Tourism
Holistic
Approach,
Belgrade,
19-20
November, 2009
Десеттата
Научна
конференција
Туризмот во услови на
глобална економска
рецесија, Охрид, 04-05
Јуни, 2009 година

Година
2011

2011

2010

2009

2009

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

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
VIII
Наслов на научен степен
д-р по политички науки
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се докторски студии 2004
Институт за социолошко
стекнал со научен степен
и
политичко
правни
истражувања- Скопје

6.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

9.

Поле
Политички науки

Област
Локална самоуправа

Поле
Политички науки

Област
Локална самоуправа

Звање во кое е избран и област

вонреден
професор
–
комуникации и мас медиуми –
односи со јавноса (последен
избор)
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии
9.1.

9.2.

9.3.

Факултет за туризам
угостителство Охрид

и

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Применето царинско работење
Царина и шпедиција - ФТУ Охрид
2.
Пензиско и социјално осигурување
Осигурување - ФТУ Охрид
3.
Уставно право
Правен Факултет Кичево
4.
Односи со јавност
БФК – ФТУ и Факултет за безбедност
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

10.

Подрачје
Општествени
науки
Подрачје
Општествени
науки
Институција

Меѓународни царински конвенции и
институции

Царина и шпедиција- ФТУ Охрид

2.
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
број
1.

Јове Кекеновски

GLOBALIZATION,
SOVEREIGNTY
NATION-STATE

Издавач / Година

AND

International
scientific
conference: Identity in the era
of
globalization
and
Europeanization, November
2011, Skopje, SS. CYRIL AND

2.

Ph.D Jove Kekenovski and
Ph.D Tatjana Petrushevska

INTEGRATION OF THE
REPUBLIC OF MACEDONIA
IN THE EUROPEAN UNION

3.

Јове Кекеновски

PUBLIC ADMINISTRATION
REFORM IN REPUBLIC OF
MACEDONIA
BETWEEN
LAW AND POLITICS

Јове Кекеновски, Габриела
Ракиќевиќ и др.

STANDARDS FOR HUMAN
RESOURCES
IN
HOSPITALITY
Проблемите
на
интеграција
на
славјанските култури –
(политиколошки аспект),

4.

10.2.

10.3.

-

5.

Јове Кекеновски

6.

Јове Кекеновски

METHODIUS
UNIVERSITYSKOPJE,
INSTITUTE
FOR
SOCIOLOGICAL,
POLITICAL
AND JURIDICAL RESEARCH
INSTITUTE OF SOCIOLOGY,
FACULTY OF PHILOSOPHY
зборник на трудови-The
Seventh ECPD International
Conference “Reconciliation,
Tolerance
and
Human
Security in the Balkans – New
Balkans and the European
Union Enlargement”, October
2011, Miločer (Montenegro)
Зборник
на
трудовиInternational
Research
Conference, “Interaction of
theory and practice: Key
problems and solutions”
Burgas, R. Bulgaria, June 2011
Hotelplan 2009, The Fourth
Bienal International Congress
- Белград 22-23 април 2010
годишник
бр
1/2010,
Меѓународен
славјански
институт Г.Р. Державин,
Свети
Николе,
Р.
Македонија

Реформа на јавната ЛОГОС
број
3/2010
администрација
во годишник на Универзитетот
Република Македонија
Пјетер Буди Приштина,
7.
Јове
Кекеновски
и HIGH EDUCATION IN зборник
на
трудовиГабриела Ракичевиќ
STATE
AND
PRIVATE меѓународен конгрес, април
SECTOR IN F.Y.R.O.M 2009 г, Родос, Р. Грција
(R.M.)
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
2.
3.

Јове Кекеновски
Јове Кекеновски и Роберт
Димитровски
Јове Кекеновски и Роберт
Димитровски

Наука за политика
PRINCIPET E ADMINISTRATËS
PUBLIKE
Јавна Администрација

Издавач / Година
Фон универзитет, 2006
Универзитет Пјетр Буди
Приштина, 2009
сопствено издание- CIP Каталогизација
и
публикација, Народна и
универзитетска

10.4.

11.

12.

4.

Јове Кекеновски

5.

Јове Кекеновски

Политичките системи
Европа и светот
Локална самоуправа

во

Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

библиотека ,,Св Климент
Охридски”, Скопје, ISBN
978-2393-4-2, Скопје
Универзитет Пјетр Буди
Приштина, 2009
Универзитет Пјетр Буди
Приштина, 2008
Издавач / Година

1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
повеќе од 30
11.2. Магистерски работи
повеќе од 5
11.3. Докторски дисертации
3 учества во комсии за оценка и одбрана
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.

Ph.D Jove Kekenovski and
Ph.D Tatjana Petrushevska

INTEGRATION OF THE
REPUBLIC OF MACEDONIA
IN THE EUROPEAN UNION

зборник на трудови-The
Seventh ECPD International
Conference “Reconciliation,
Tolerance
and
Human
Security in the Balkans –
New Balkans and the
European
Union
Enlargement”,
October
2011, Miločer (Montenegro)

Јове Кекеновски

PUBLIC ADMINISTRATION
REFORM IN REPUBLIC OF
MACEDONIA
BETWEEN
LAW AND POLITICS

Јове Кекеновски, Габриела
Ракиќевиќ и др.

STANDARDS FOR HUMAN
RESOURCES
IN
HOSPITALITY

4.

Јове Кекеновски

Проблемите
на
интеграција
на
славјанските култури –
(политиколошки аспект),

Зборник
на
трудовиInternational
Research
Conference, “Interaction of
theory and practice: Key
problems and solutions”
Burgas, R. Bulgaria, June
2011
Hotelplan 2009, The Fourth
Bienal
International
Congress - Белград 22-23
април 2010
годишник
бр
1/2010,
Меѓународен славјански
институт Г.Р. Державин,
Свети
Николе,
Р.
Македонија

5.

Јове Кекеновски

Реформа
на
јавната
администрација
во
Република Македонија

2.

3.

-

ЛОГОС
број
3/2010
годишник
на
Универзитетот Пјетер Буди

6.

12.2.

HIGH
EDUCATION
IN
STATE
AND
PRIVATE
SECTOR IN F.Y.R.O.M
(R.M.)

Приштина,
зборник
на
трудовимеѓународен
конгрес,
април 2009 г, Родос, Р.
Грција

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Јове Кекеновски и Габриела
Ракичевиќ

Автори

Наслов

Издавач / Година

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.

Јове Кекеновски

GLOBALIZATION,
SOVEREIGNTY
NATION-STATE

2.

Јове Кекеновски и
Татјана Петрушевска

INTEGRATION OF THE
REPUBLIC OF MACEDONIA
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Јове Кекеновски

PUBLIC ADMINISTRATION
REFORM IN REPUBLIC OF
MACEDONIA
BETWEEN
LAW AND POLITICS
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International scientific
conference: Identity in
the era of globalization
and Europeanization,
November
2011,
Skopje, SS. CYRIL AND
METHODIUS
UNIVERSITY- SKOPJE,
INSTITUTE
FOR
SOCIOLOGICAL,
POLITICAL
AND
JURIDICAL RESEARCH
INSTITUTE
OF
SOCIOLOGY, FACULTY
OF PHILOSOPHY
The Seventh ECPD
International
Conference
“Reconciliation,
Tolerance and Human
Security in the Balkans
– New Balkans and the
European
Union
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International Research
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nandImplementationoftheNa
tionalStrategyforTourismDev
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исхрана диететика, Безбедност и финансиска
контрола, Менаџмент во услужен сектор /
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Hotel
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Holistic
Approach,
Belgrade,
19-20
November, 2009
2.
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Strategic Planning of the 20-th
Biennial
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uncertainly
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Industry
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"New
Trends in Tourism and
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Д-р Лидија Симонческа
Financial implications of St. John’s University, USA,
Д-р Вера Караџова
Tourism Product Identity as a Global Business Research
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Strategy for Competitive Symposium, The 7 Annual
Advantage
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June 13-15, 2012
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Д-р Вера Караџова
Factors that condition the EDASOL 2012, Economic
Д-р Ристо Гогоски
Living Standards - Conditions development and Standard
Д-р Снежана Дическа
and Tendencies in the of living, II International
Republic of Macedonia,
conference on economic
development and standard
of living, Improving Living
Standards and
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inclusion in times of crisis,
Banja Luka, Bosnia and
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Д-р Ристо Гогоски
Interactions
between EDASOL 2012, Economic
Д-р Вера Караџова
economic growth and rising development and Standard
living standard
of living, II International
conference on economic
development and standard
of living, Improving Living
Standards and
Social
inclusion in times of crisis –
Banja Luka, Bosnia and
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13, 2012
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Издавач / Година
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Training
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and
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Training for trainers in the
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ASPAT International Seminar
- Cultural diversity in
hospitality industry
- American culture in
tourism

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
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Faculty of Tourism and
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Development Agency –
Struga; State of Israel;
MASHAV – Israel’s Agency
for
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Development Cooperation;
CINADCO – Centre for
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Development Cooperation
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Embassy of the United
State of America; Howard
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Автори
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Д-р Лидија Симонческа
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Tourism and Globalization –
Reasons,
Effects
and
Consequences
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Д-р Вера Караџова

Политика на
алокација
финансискиот
агрегиран
финансиските
институции

ефикасна
на
имот
кај

ЦНИР - ФТУ Охрид, 2006

Издавач / Година
Hotel Link 2009, A hotel,
restaurant and gastronomy
business journal, Belgrade
/ 2009
УКЛО, научно списание
Хоризонти II/2011

3.

11.
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Д-р Лидија Симонческа
М-р Вера Караџова
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20-th
Biennial
International
Congress,
Tourism & Hospitality
Industry
2010,
"New
Trends in Tourism and
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Country risk – Elsevier,
Procedia
conditions and Social and Behavioral
trends
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Macedonia,
proposals for
reduction
in
conditions
of
unstable
environment
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Д-р Вера Караџова
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SSRN – Social Science
Д-р Снежана Дичевска
between
Research Network /
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of
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Strategic Planning of the 20-th
Biennial
International
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Лидија Hotel Product – Necessity Congress, Tourism & Hospitality
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in uncertainly and Risk Industry 2010, "New Trends in
Conditions
Tourism
and
Hospitality
Management", Opatija, 2010
2.
Д-р
Лидија Однесување
на Десеттата Научна конференција Симонческа
хотелските менаџери Туризмот во услови на глобална
М-р Вера Караџова
во услови на кризни економска рецесија, Охрид, 04Д-р Вера Караџова

нарушувања
Comparative advantages
identification as a crucial
factor for sustainable
development of the certain
tourist destination – case
of Ohrid

3.

Д-р
Лидија
Симонческа
Д-р Вера Караџова

4.

Д-р Вера Караџова

5.

Д-р Вера Караџова
Д-р
Лидија
Симонческа

Disposable
income, Savings
and
Consumption
of the
Household
Sector Indicators of the Country’s
Development level
Inflation risk – Conditions,
Expectations and Risk
Management Strategies

6.

Д-р Вера Караџова
Д-р Ристо Гогоски
Д-р
Снежана
Дичевска

Dealing
with
unemployment
as
a
significant macroeconomic
problem

7.

Д-р Вера Караџова

Managing risks – a
managers challenge for
successful performance

05 Јуни, 2009 година
st
21 Biennial International Congress
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
nd
2 Advances in Hospitality and
Tourism
and
Marketing
&
Management Conference, Corfu,
Greece, ISBN:978-960-287-139-3,
31 May-3 June 2012
St. John’s University, USA, Global
Business Research Symposium, The
th
7 Annual Conference, Rome, Italy,
June 13-15, 2012
International scientific conference
MIGRATION
AND
LABOUR
MARKET, Hotel “Montana Palace”
Krushevo, Macedonia, October 1920, 2012
1 st
Annual
International
Conference on Employment ,
Education and Entrepreneurship,
Belgrade, Serbia, 12-14 December
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
Деса Косаркоска
Дата на раѓање
29.09.1960
Степен на образование
Наслов на научен степен
Доктор по економски науки, VIII степен
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се Високо, Скопје,
1982
Економски
Факултет,
стекнал со научен степен
Универзитет Св. Кирил и
методиј
Магистер
на 1991
Економски
Факултет,
економски науки,
Белградски Универзитет
Белград,
Доктор
на 1995
Економски
Факултет,
економски науки,
Универзитет Св. Кирил и
Скопје,
методиј
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5
Општествени Економски науки 50328 Сметководство
науки
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5
Општествени Економски науки 50328 Сметководство
науки
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е Универзитет Св. Климент Редовен професор
избран и во која област
Охридски – Битола, Факултет 50328 Сметководство
за туризам и угостителство- 50329 Друго
Охрид
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.

Сметководство

2.

Основи на сметководство

Туризам,
Осигурување,
Хотелскоресторанска/Факултет
за
туризам
и
угостителство
Безбедност и Финансиска Контрола/ Факултет
за туризам и угостителство/Факултет за
безбедност

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.

9.3.

Контролинг
Туризам/ Факултет за туризам и угостителство
Управување со ризик во компании за Осигурување/ Факултет за туризам и
осигурување
угостителство
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

10.

2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Издавач / Година

1.

Desa Kosarkoska,
Irina Mircheska

The main processes in the
international
financial
reporting at the begining of
21st century

Fakultet za turizam I
ugostitelstvo, Ohrid/2011

2.

Desa Kosarkoska,
Irina Mircheska

Fakultet za turizam I
ugostitelstvo, Ohrid/ 2011

3.

Деса Косаркоска,
Ирина Мирческа

Uniform System Of Accounts
in the Loding Industry(
USALI),
in
creating
a
Responsibility Accounting in
the hotel enterpricesin R. of
Macedonia
Развојни
трендови
на
сметководственото
известување во хотелската
индустриуја
во
Р.
Македонија

4.

Desa Kosarkoska

” New challenges for
accounting
information
sistem in hotel industry”

Faculty of tourism and
hospitality management,
Opatija, Croatia,/2010

Универзитет Св. Климент
Охридски-Битола,/2011

5.
10.2.

Desa Kosarkoska,
Greece, /2006
Klime Poposki
Учество во научно-истражувачки национални и меѓyнародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.

JEP TEMPUS III

Curriculum
DevelopmentPostgraduate Studies

2003/2006

2.

Зозе Мургоски

1997-2002

3.

Министерство за наука ни
образование,
Р.
Македонија

ГОЛЕМ
Ангиско
Македонски Речник, член
на Консултански тим за
економски термини
Изградба на ревизорската
професија во Р. Македонија
во контекст на нејзино
вклучување во процесот на
глобализација
(Компаративен приод со
развиените економии и
економиите во транзит)

4.

TEMPUS – Pare Joint
European Project (JEP)

Enhancing
Regional
cooperation in South-eastern
Europe: curriculum updating
and adoption for territorylevel hospitality and tourism
courses

2001

2003

5.

10.3.

10.4.

11.

12.

Ministry of Labor of USA,
Prisma- Partner for Economic
Development in Macedonia

Tourist promotion on Ohrid

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

2000/2001

Издавач / Година

1.

Dr. Desa Kosarkoska
Dr. Slavko Karavidic
Dr. Dragan Ivkovic

Osnovi
menagjmenta

finansijskog

Visoka
shkola
za
ekonomiju I preduzetnish
tvo, Beograd,2011

2.

Др. Деса Косаркоска

Факултет за туризам и
угостителство
-Охрид,
2008

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 хотелски8
претпријатија
Сметководство
Трето
изменето
и
дополнето издание

5.
Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Факултет за туризам и
угостителствоОхрид,
2008
Факултет за туризам и
угостителствоОхрид,
2008

Издавач / Година

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.

Dr. Desa Kosarkoska
Dr. Slavko Karavidic
Dr. Dragan Ivkovic

Osnovi
menagjmenta

finansijskog

2.

Деса Косаркоска,
Ирина Мирческа

Развојни
трендови
на
сметководственото
известување во хотелската
индустриуја во Р. Македонија

3.

Desa Kosarkoska

”
New
challenges
for
accounting information sistem

Visoka shkola za
ekonomiju
I
preduzetnish
tvo,
Beograd,2011
Научно
списание
Хоризонти,
Универзитет
Св.
Климент ОхридскиБитола,/2011
Faculty of tourism
and
hospitality

12.2.

12.3.

4.

Desa Kosarkoska,
Irina Mircheska

5.

Desa Kosarkoska,
Irina Mircheska

6.

Desa Kosarkoska,
Klime Poposki

Ред.
број

Автори

in hotel industry”

management,
Opatija, Croatia,/2010

Uniform System Of Accounts in
the Loding Industry( USALI), in
creating
a
Responsibility
Accounting in the hotel
enterpricesin R. of Macedonia
The main processes in the
international financial reporting
at the begining of 21st century

Fakultet za turizam I
ugostitelstvo, Ohrid/
2011

Predicting the financial failure
in the hospitality industry

Fakultet za turizam I
ugostitelstvo,
Ohrid/2011
nd

2
International
Congres: “Progres in
Tourism
and
Hospitality: Present
and
Future
Challenges”,
14/6/2006,
Thessaloniki, Greece
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Наслов

Издавач / Година

1.
/
/
/
2.
/
/
/
Доказ за наjмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција
1.

Desa Kosarkoska,
Irina Mircheska

2.

Desa Kosarkoska

3.

Desa Kosarkoska,
Klime Poposki

4. Desa Kosarkoska,
Irina Mircheska

Uniform
System
Of
Accounts in the Loding
Industry(
USALI),
in
creating a Responsibility
Accounting in the hotel
enterpricesin
R.
of
Macedonia
” New challenges for
accounting
information
sistem in hotel industry”

Predicting the financial
failure in the hospitality
industry

Fakultet za turizam I ugostitelstvo,
Ohrid/ 2011

Faculty of tourism and hospitality
management,
Opatija,
Croatia,/2010

nd

2 International Congres: “Progres
in Tourism and Hospitality: Present
and
Future
Challenges”,
Thessaloniki, Greece1-4/6/2006
The main processes in the Fakultet za turizam I ugostitelstvo,
international financial reporting at Ohrid/2011
the begining of 21st century

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

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
Проф. д-р Миладин Крстаноски
Дата на раѓање
23.11.1948
Степен на образование
VIII3
Наслов на научен степен
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се Дипломиран
1975
Правен Факултет Јустинијан
стекнал со научен степен
правник
Први – Скопје
Магистер
по 1990
Правен Факултет Јустинијан
правни науки
Први – Скопје
Доктор по правни 1995
Правен Факултет Јустинијан
науки
Први – Скопје
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5.00 Општествени 5.08 Правни 50826 Кривично право и
науки
науки
криминологија
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5.00 Општествени 5.08 Правни 50826 Кривично право и
науки
науки
криминологија
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е Факултет за туризам и Редовен професор
избран и во која област
угостителство –Охрид
50804 Казнено право
50824 Деловно право
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.
Основи на право
Осигурување/царина и шпедиција
2.
Царинско право
Царина и шпедиција
3.
Криминалитет и детекција
Осигурување/царина и шпедиција
4.
Царинско казнено право
Царина и шпедиција
5.
Царинска управна постапка
Царина и шпедиција
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
Број
1.
2.
3.

9.3.

10.

Институции и пазари на осигурување Осигурување
Царински криминалитет
Царина
Легислатива
во
царинското Царина
работење
4.
Меѓународно туристичко право
Туризам и угостителство
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
број
1.

Проф.
Д-р
Крстаноски

Миладин

/
/

Европски правни стандарди
и примена уставног отпуста

Издавач / Година
Удружење
меѓународно

за
кривично

10.2.

10.3.

2.

Проф.
Д-р
Крстаноски

Миладин

3.

Проф.
Д-р
Крстаноски

Миладин

у Републици Македонији
Надлежности
царинске
Управе у
Републике
Македоније у борби против
организованог криминала
Карактеристики
на
царинскиот криминалитет

Македонска ревија
казнено
право
криминологија,
бр.1/2006
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
/
2.
/
3.
/
4.
/
5.
/
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

10.4.

11.

12.

право, Београд.2006
Удружење
за
меѓународно кривично
право, Београд 2007

Издавач / Година

Проф.Д-р
Миладин Основи на право
Крстаноски
2.
Проф.
Д-р.Миладин Криминалитет и детекција
Крстаноски
3.
Проф.
Д-р
Миладин Царинско право
Крстаноски
4.
Проф.
Д-р
Миладин Царинска управна постапка
Крстаноски
5.
Академик Проф. Д-р Владо Царинско казнено право
Камбовски
Проф.
Д-р
Миладин
Крстаноски
6.
Проф.
Д-р
Миладин Осигурително право
Крстаноски
7.
Проф.
Д-р
Миладин Основи на право со
Крстаноски
туристичко право
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

ФТУ-2011

1.

Elsevier, 2011

Проф.
Д-р
Крстаноски

Миладин

Тhe Role of Macedonian
Customs Administration

за
и

ФТУ-2010
ФТУ- 2007
ФТУ--2007
ФТУ- 2007

ФТУ-2007
ФТУ-2010

Издавач / Година

2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
200
11.2. Магистерски работи
10
11.3. Докторски дисертации
5
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.

12.2.

12.3.

број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

Автори

Наслов

1.

Проф. Д-р Миладин Крстаноски

1.

Проф. Д-р Миладин
Крстаноски

Издавач / Година

Европски правни Удружење
за
стандарди
и меѓународно
примена уставног кривично
право
отпуста
у /2006
Републици
Македонији
2.
Проф. Д-р Миладин Крстаноски
Надлежности
Удружење
за
царинске Управе меѓународно
у
Републике кривично
право
Македоније
у /2007
борби
против
организованог
криминала
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција
Тhe Role of Macedonian
Customs Administration

11 Меѓународна конференција –
Услужниот сектор во услови на
променливо
опкружување,
Охрид 2011

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
Науме Мариноски
2.
Дата на раѓање
29.08.1954
3.
Степен на образование
VIII
4.
Наслов на научниот Доктор на науки
степен
5.
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието односно
1985 година
ПМФ-Белград, Југославија,
се стекнал со научен
Департмент
за
степен
туризмологија,
6.
Подрачје, поле и област Подрачје
Поле
Област
на
научниот
степен 5 – Општествени 5.14 – Туризам и Туризам и угостителство
магистер
науки
угостителство
7.
Подрачје, поле и област Подрачје
Поле
Област
на
научниот
степен 5 – Општествени 5.14 – Туризам и 51403-Туристички агенции
доктор
науки
угостителство
51404-Туристичка
географија
51419-Туризам и друго
8.
Доколку е во работен Институција
Звање во кое е избран и област
однос да се наведе
институцијата
каде Факултет за туризам и Редовен професор, 51403, 51419, 51404
работи и звањето во кое угостителство - Охрид
е избран и во која област
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.
Патнички агенции
Туризам, Хотелско-ресторанска/Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
2.
Туристичка географија
Туризам, Хотелско-ресторанска/Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
3.
Основи на туризмот
Туризам, Хотелско-ресторанска/Факултет за туризам и
угостителство-Охрид
9.2.
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.Бр.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
Селективни
видови Туризам/Факултет за туризам и угостителство-Охрид
туризам
2.
9.3.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Бр.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
2.
10. Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Д-р
Науме “ЕдукативноМеѓународен
научен
симпозиум:
Мариноски М-р рекреативни
Хотелиерството и туризмот во глобалното
Катерина
програми во
информатичко општество, Хотел План,
Ангелевскафункција на
Београд, Р. Србија, 2007
Најдеска
одржливиот развој
на туризмот”
2.

Д-р
Науме
Мариноски М-р

“Обновливите
извори на енергија

Меѓународен научен симпозиум: Нови
трендови во туристичкиот и хотелскиот

10.2.

10.3.

10.4.

Катерина
АнгелевскаНајдеска

во
функција
развојот
туризмот”-(во
коавторство)-

на
на

3.

Д-р
Науме
Мариноски

4.

Д-р
Науме
Мариноски

“Theoretical
and
practical aspect of
alternative
tourism
development”-(во
коавторство)“Selectivity
as
a
modern
tourism
philosophy”-(во
коавторство)-

5.

Д-р
Науме
Мариноски

“Initiating ecotourism
in National Park
Galicica” (so koavtor),

менаџмент, Опатија, Хрватска, 2008

Меѓународен
научен
симпозиум:
„Хотелиерство и туризам“Белград, Србија,
2009
Меѓународен
научен
симпозиум:
„Management in function of the increased
tourist expenditure“Опатија, Хрватска, 2010

International conference: “Ecological tourism:
trends and perspectives of development in the
global world”, Saint-Petersburg State Forest
Technical Academy, Saint-Petersburg, Russia,
April 2009
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Проф.
Д-р Техничка помош за Светска банка, 2010-2011
Науме
ревизија
и
Мариноски
имплементација на
Националната
стратегија за развој
на
туризмот
во
Република
Македонија
2.
Проф.
Д-р Програма за развој GTZ, 2009-2010
Науме
на
Југозападниот
Мариноски
регион
3.
Проф.
Д-р Анализа
за UNDP, 2010-2011
Науме
туристички развој на
Мариноски
повеќенаменското
подрачје Јасен
4.
Проф.
Д-р Социо-економски
KfW, 2010-2011
Науме
истражувања на НП
Мариноски
Галичица
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Проф.
Д-р Основи
на ФТУ-2007
Науме
туристичка теорија и
Мариноски
практика
2.
Проф.
Д-р Туристички агенции
ФТУ-2007
Науме
Мариноски
3.
Проф.
Д-р Туристичка
ФТУ-2008
Науме
географија
Мариноски
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година

11.

12.

1.
2.
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 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.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.бр.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
година
собир/конференција
1.
Д-р
Науме “ЕдукативноМеѓународен
научен 1.
Мариноски М-р рекреативни
симпозиум: Хотелиерството и
Катерина
програми во
туризмот
во
глобалното
Ангелевскафункција на
информатичко
општество,
Најдеска
одржливиот развој Хотел План,
Београд, Р.
на туризмот”
Србија, 2007
2.

Д-р
Науме
Мариноски М-р
Катерина
АнгелевскаНајдеска

“Обновливите
извори на енергија
во
функција
на
развојот
на
туризмот”-(во
коавторство)-

Меѓународен
научен
симпозиум: Нови трендови во
туристичкиот и хотелскиот
менаџмент, Опатија, Хрватска,
2008

2.

3.

Д-р
Науме
Мариноски

Меѓународен
научен
симпозиум: „Хотелиерство и
туризам“Белград, Србија, 2009

3.

4.

Д-р
Науме
Мариноски

“Theoretical
and
practical aspect of
alternative
tourism
development”-(во
коавторство)“Selectivity
as
a
modern
tourism
philosophy”-(во
коавторство)-

4.

5.

Д-р

Меѓународен
научен
симпозиум: „Management in
function of the increased tourist
expenditure“Опатија, Хрватска,
2010
International
conference:

Науме

“Initiating ecotourism

5.

Мариноски

in National Park
Galicica” (so koavtor),

“Ecological tourism: trends and
perspectives of development in
the global world”, SaintPetersburg
State
Forest
Technical
Academy,
SaintPetersburg, Russia, April 2009
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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
Симона Мартиноска
Дата на раѓање
03.09.1964
Степен на образование
доктор на науки; осми степен
Наслов на научен степен
Редовен професор; доктор на науки од областа на туризмот и
угостителството
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се Дипломиран
1986 г.
Факултет за туризам и
стекнал со научен степен
економист
по
угостителство – Охрид
туризам
и
угостителство
Магистер
на 1995 г.
Факултет за туризам и
науки
угостителство – Охрид
Доктор на науки
1998 г.
Факултет за туризам и
угостителство - Охрид
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5. Општествени 5.14 Туризам и 51401 Хотелиерство
науки
угостителство
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5. Општествени 5.14 Туризам и 51406
Туристичка
науки
угостителство
промоција;
51401
Хотелиерство;
51417
Ресторански менаџмент
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е Факултет за туризам и Редовен професор;
избран и во која област
угостителство - Охрид
51405 Туристичка политика
51417 Ресторански менаџмент
51419 Друго

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.
2.

9.2.

9.3.

Ресторански менаџмент

Гастрономија; Хотелско – ресторанска насока;
Гастрономија, исхрана, диететика; Туризам /
ФТУ – Охрид
Гастрономија; Хотелско – ресторанска насока /
ФТУ – Охрид
Туризам; Хотелско – ресторанска насока / ФТУ
– Охрид
Туризам / ФТУ – Охрид

Менаџмент на производство на
храна во угостителството
3
Стандардизација во туризам и
угостителство
4.
Политика на развој во туризмот и
угостителството
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.
3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии

Ред.
број

10.

Наслов на предметот

Студиска програма / институција

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

10.2.

10.3.

10.4.

1.

Проф.
д-р
Мартиноска

1.

Координатор:
Виолета
Бошковска

Симона

Материалы
V
Международной научной
конференции
Инновационное развитие
и экономический рост.
Москва, РУДН, 3 ноября
2011 г. – М.: РУДН, 2011.
– 846 с.
rd
2.
Проф.
д-р
Симона Ethical menu quality in 3
International
Мартиноска
hospitality industry
Conference
on
Governance, Fraud, Ethics
and Social Responsibility ,
Kapadodkya , Turkey 2011
th
3.
Проф.
д-р
Јованка Supplier-selection criteria as 20 Biennial International
Биљаноска
a critical point in the menu Congress Tourism and
Проф
д-р
Симона quality
hospitality
industry,
Мартиноска
Opatija, Croatia 2010
4.
Проф.
д-р
Симона Алтернативен туризам – Научно
списание,
Мартионоска
Практични аспекти
Универзитет Св.Климент
Доц. д-р Татјана Димоска
Охридски Битола
st
5.
Проф.
д-р
Симона The restaurant menu as a 1 International Scientific
Мартиноска
marketing tool
Conference
Јордан Коцески
Marketing
theory
challenges in transitional
societies,
Maribor,
Slovenia,2007
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
Проф. д-р
Пановска

Standardization
innovation
in
industry

Издавач / Година
and
tourism

Интегрирање
и
структуирање
на
меѓународната соработка
на универзитетите во Р
Македонија

2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)

TEMPUS – CARDS PROJECT
No UM – JEP – 18023 –
2003 -2007 / ARYM

Издавач / Година

Ред.
број

11.

12.

Автори

Наслов

Издавач / Година

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
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

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

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.

Проф. д-р
Мартиноска

Симона

Standardization
innovation in
industry

2

Проф. д-р
Мартиноска

Симона

Ethical menu quality in
hospitality industry

3

Проф. д-р
Биљаноска
Проф д-р
Мартиноска

Јованка

Supplier-selection criteria
as a critical point in the
menu quality

Симона

and
tourism

Материалы V Международной
научной
конференции
Инновационное
развитие
и
экономический
рост.
Москва, РУДН, 3 ноября 2011 г. –
М.: РУДН, 2011. – 846 с.
rd
3
International Conference on
Governance, Fraud, Ethics and
Social Responsibility , Kapadodkya ,
Turkey 2011
th
20
Biennial
International
Congress Tourism and hospitality
industry, Opatija, Croatia 2010
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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 Софронија Миладиноски
Дата на раѓање
19.01.1948
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
1970
Економски
факултетстекнал со научен степен
Скопје
VII2
1978
Економски
факултетСкопје
VIII
1984
Економски
факултетСкопје
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5 – Општествени 5.03 – Економски 50325–
друго,
науки
науки
(организација)
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5 – Општествени 5.03 – Економски 50325– друго
науки
науки
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е Факултет за туризам и Редовен професор
избран и во која област
угостителство - Охрид
50325–Маркетинг,
50608-Маркетинг менаџмент
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9.2.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Основи на маркетинг

Осигурување/ ФТУ, Охрид
Царина и шпедиција / ФТУ, Охрид

2.

Маркетинг во туризмот

3.

Маркетинг во јавниот сектор

4.

Меѓународен маркетинг

5.

Маркетинг на храна и пијалаци

Туризам/ ФТУ, Охрид
Хотелско-ресторанска /ФТУ, Охрид
Безбедност и финанскиска контрола/ФТУ,
Охрид
Царина и шредиција / ФТУ, Охрид
Туризам/ ФТУ, Охрид
Осигурување/ ФТУ, Охрид
Гастрономија, исхрана, диететика /ФТУ, Охрид

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Маркетинг-менаџмент

Осигурување/ФТУ-Охрид

2.

Меѓународен маркетинг

Царина и шпедиција/ ФТУ-Охрид
Туризам/ ФТУ, Охрид

3.
4.
5.
6.

9.3.
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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
број

10.2.

10.3.

Издавач / Година

1.

Д-р Софронија Миладиноски

Sample Size Determination
in International Marketing
Research Studies

2.

Д-р Софронија Миладиноски

International Niche
Marketing Strategies for
Tourism SMEs

International conference in
Tabor, Czech Republic
(2008)

3.

Д-р Софронија Миладиноски

4.

Д-р Софронија Миладиноски

Osnovni elementi strategije
pozicioniranja
turističke
destinacije
Contemporary trends in
tourism industry

Međunarodni
kongres,
Hotelska
kuća
(14; Opatija; 2008)
Faculty of Tourism and
Hospitality Ohrid , 2005

Buletin of International
Statistical Institute (53
Session Contributed
Papers) (2009)

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 FHUEberswalde, Germany,
2011-2013

2.

Д-р Софронија Миладиноски

Project
–
Region
of
Negotino and Alternative
Tourism Perspectives

This Project is funded by
the
Eurepean
Union,
2008/2009

3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Д-р Софронија Миладиноски

Osnovi na маркетинг

2.

Д-р Софронија Миладиноски

Туристички маркетинг

Издавач / Година
Centar
za
istra`uva~ka
Fakultet za
ugostitelstvo godina
Centar
za
istra`uva~ka
Fakultet za
ugostitelstvo -

nau~no
rabota,
turizam i
Ohrid, 1995
nau~no
rabota,
turizam i
Ohrid, 2004

10.4.

3.

Д-р Софронија Миладиноски

Меѓународен маркетинг

4.

Д-р Софронија Миладиноски

Mаркетинг
сектор

12.

јавниот

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Д-р Софронија Миладиноски

2.

Д-р Софронија Миладиноски

3.

Д-р Софронија Миладиноски

4.

11.

во

Д-р Софронија Миладиноски

The
importance
of
quantitative methodology
in the process of economic
research
Customer Care and Service
Quality in
Tourism
Marketing
Strategies
Sample Size Determination
in
International
Marketing
Research Studies
Ethics and Marketing-Factor
for Tourism Developing

godina
Centar
za
istra`uva~ka
Fakultet za
ugostitelstvo godina
Centar
za
istra`uva~ka
Fakultet za
ugostitelstvo godina

nau~no
rabota,
turizam i
Ohrid, 2004
nau~no
rabota,
turizam i
Ohrid, 2010

Издавач / Година
Annual
meeting
of
Macedonian
Marketing
Association (2007)
International conference in
Ostrava, Czech Republic
(2008)
Buletin of International
Statistical Institute (53
Session
Contributed
Papers) (2009)
Hotel
Plan
2009,
Hospitality and Tourism
Holistic Approach, Белград

5.
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
125
11.2. Магистерски работи
10
11.3. Докторски дисертации
6
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

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број
1.
2.

Автори

Наслов

Издавач / Година

12.3.

Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција

Прилог бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.

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
Братислав Милошевиќ
Дата на раѓање
3.06.1951
Степен на образование
Високо
Наслов на научен степен
Доктор на економски науки
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се Магистер по економски науки, 1995
стекнал со научен степен
Економски факултет, Прилеп
Доктор на економски науки, 2001
Економски Институт, Скопје
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Општествени науки
Економски науки Финансии
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Општествени науки
Економски науки Финансии
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде Факултет за туризам и Вонреден професор
работи и звањето во кое е угостителство-Охрид
- Фнансии
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.број Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
Животно и здравствено осигурување
Осигурување
2.
Реосигурување
Осигурување
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.број Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
Ризик и осигурување (напредно ниво)
Осигурување
2.
Ресигурување (напредно ниво)
Осигурување
3.
Организација и управување со животни Осигурување
и здравствени осигурителни компании
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.број Наслов на предметот
Студиска програма / институција
1.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Печатени научни трудови (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / Година
1.
Братислав Милошевиќ
Патничко
осигурување-нов Економија и бизнис/2004
осигурителен производ
2.
Братислав Милошевиќ
Банкоосигурување за нови Стопанска банка/2004
профити
3.
Братислав Милошевиќ
Шансите
за
развој
на Факултет за туризам и
македонското осигурување
угостителство/2007
4.
Братислав Милошевиќ
Прекумерна телесна тежина Економија и бизнис/2011
глобален
ризик
за
осигурителите
5.
Цветко Андреески
Фази на оптимизација со ЕТА I, 2011, А2-3, 16-19
Братислав Милошевиќ
линеарна ф-ја на припадност: септември
Студија
на
случај
во
осигурување
6.
Братислав Милошевиќ
Глобалната финансиска криза -XI
Меѓународна
детерминанта за развојот наконференција,
27-29.10.
животното
осигурување
во 2011, Охрид
Република Македонија
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)

Ред.број Автори
Наслов
1.
2.
3.
4.
5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
1.
Братислав Милошевиќ
Осигурување на имот и лица
2.

11.

12.

Братислав Милошевиќ

Издавач / Година

Издавач / Година
Центар
за
научноистражувачка работа-ФТУ,
Охрид/2005
Исто/2008

Осигурување од одговорност
(Авторизирани предавања)
3.
Братислав Милошевиќ
Реосигурување (Второ изд.)
Исто/2009
4.
Братислав Милошевиќ
Вовед во осигурувањето
Исто/2010
5.
Братислав Милошевиќ
Животно
и
здравствено Исто/2010
осигурување
10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.број Автори
Наслов
Издавач / Година
1.
2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
214
11.2. Магистерски работи
6
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.бро
ј
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.број Автори
Наслов
Издавач / Година
1.
2.
12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.бро Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
ј
собир/конференција

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 образование
Доктор на науки
4.
Наслов на научниот степен
Доктор на правни науки
5.
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието односно се Дипломиран
2003
Факултет за туризам и
стекнал со научен степен
менаџер
по
угостителство – Охрид,
царина
и
насока Царина и шпедиција
шпедиција
Магистер на науки 2008
Факултет за туризам и
од областа на
угостителство – Охрид,
царина
и
насока Царина и шпедиција
шпедиција
Доктор на правни 2010
Правен
факултет
науки
“Јустинијан Први”-Скопје
6.
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5.
Општествени 5.06
50621
Менаџмент
во
науки
Организацион
царина и шпедиција
и
науки
и
управување
(менаџмент)
7.
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5
Општествени 5.08
Правни 50824 Деловно право
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 и Доцент
кое е избран и во која угостителство-Охрид
50824 Деловно право
област
50833 Царински системи и царинска
9.

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 предметот
Студиска програма/институција
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.
9.2.

9.3.

Задолжителна пракса по
царинско работење

1.

Царина и шпедиција, Факултет за
туризам и угостителство-Охрид

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.Бр.
Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.
2.
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Бр. Наслов на предметот
Студиска програма/институција
1.

10.

2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
1.
Милошоска
Measures
of
the
Данијела
Customs Administration
of the Republic of
Macedonia for the
protection
of
the
intellectual
property
rights as part of the
contemporary trends in
customs.
2.
Смилевска
General socio-economic
Данијела,
effects of counterfeiting
Милошоски
and piracy
Зоран
3.

10.2.

10.3.

10.4.

Смилевска
Данијела

Царинската управа
Република
Македонија
функција
откривање
спречување
царинскиот
криминалитет

на
во
на
и
на

Издавач/година
XI-Меѓународна
конфетренција
“Услужниот сектор во услови на
променливо
опкружување”,
Факултет
за
туризам
и
угостителство-Охрид,Охрид, 2011

First
international
scientific
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

4.
5.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
2.
3.
4.
5.
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, Охрид,2008
Смилевска Данијела
2.
Крстаноски
Применето
Факултет
за
туризам
и
Миладин,
царинско
угостителство-Охрид, Охрид,2008
Смилевска Данијела работење
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.бр.
Автори
Наслов
Издавач/година
1.
Смилевска
Ефекти
од Научно списание Хоризонти на
Данијела,
повредата
на Универзитетот
“Св
Климент
Милошоски Зоран
правата
од Охридски”-Битола, Битола, 2010
интелектуална
сопственост врз
потрошувачите
2.
Смилевска
Заштита
на Научно списание Хоризонти на

Данијела,
Милошоски Зоран

11.

12.

правата
од
интелектуална
сопственост
во
рамките
на
Светска трговска
организацијаWTO (World Trade
Organization)

Универзитетот
“Св
Климент
Охридски”-Битола, Битола, 2010

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 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.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.бр.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
собир/конференција
1.
2.

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
Иванка Нестороска
Дата на раѓање
01.07.1969
Степен на образование
VIII
Наслов на научен степен
Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се Доктор на науки
2003
УКЛОФакултет за
стекнал со научен степен
туризам и угостителство
Магистерски на 1997
УКЛОФакултет за
науки VII/2
туризам и угостителство
Додипломски
1993
УКЛОФакултет за
студии VII/1
туризам и угостителство
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5
Општествени 514 Туризам и 51403
Туристички
науки
угостителство
агенции
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5
Општествени 514 Туризам и 51419 – Друго
науки
угостителство
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е УКЛО- Факултет за туризам и Вонреден професор,
избран и во која област
угостителство
51419 – Друго
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.
2.
3.

Меѓународен туризам
Анимации во туризмот
Организирање на конгреси и средби

4.

Меѓународен патнички промет

Туризам/ФТУ-Охрид
Туризам; Хотелско-ресторанска/ФТУ-Охрид
Туризам;
Хотелско-ресторанска;
Гастрономија/ФТУ-Охрид
Царина и шпедиција;БФК/ФТУ-Охрид

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

9.3.

10.

Менаџмент на настани и слободно Туризам/ ФТУ-Охрид
време
2.
Современи тенденции во туризмот и Туризам/ФТУ-Охрид
угостителството
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
број
1.

Проф. Др.
Иванка

Нестороска,

Туризмот
компонента
поддршката

Издавач / Година
како
во
за

VIIIМеѓународна
Научна
Конференција:
Стратешки
развој
на
туристичката

10.2.

2.

Проф. Др.
Иванка

Нестороска,

2.

Проф. Др.
Иванка
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1.

Petrovska, I.

Mikena, 2006

2.

Petrovska, I.

3.

Petrovska, I.

4.

Petrovska, I.

English for Hotel and
Restaurant 1
English for Hotel and
Restaurant 2
English for Customs and
Freight-forwarding 1
Збирка вежби по англиски
јазик – синтакса

5.

Petrovska, I.

Mikena, 2006
Mikena, 2006
Коста Абраш, Охрид, 2008

Збирка вежби по англиски
јазик
–
фонетика
и
фонологија
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Автори
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Коста Абраш, Охрид, 2008

1.

Petrovska, I.

Hotelplan, Belgrade 2010

2.

Petrovska, I.

3.

Petrovska, I.

За односот на културата и
турзмот

4.

Petrovska, I.

The Role of Advertisements
in ESP Тeaching

5.

Petrovska, I.

Teaching
Intercultural
Communication in the ESL
Language Classroom
Етнографски вредности во
промотивната литература

Издавач / Година

Научно
Списание,
Универзитет
“Св.
Климент
Охридски”Битола, Киро Дандаро,
2009, Битола
Научно
Списание,
Универзитет
“Св.
Климент
Охридски”Битола, Киро Дандаро,
2010, Битола
th
19 Biennial International
Congress
“Tourism
&
Hospitality Industry 2008:
New Trends in Tourism
and
Hospitality
Management”, May 7-9,
2008, Opatija, Croatia
th
16 National BETA-IATEFL
Conference May 19-20,
2007 Blagoevgrad, Bulgaria

Exploring Common Ground in
Bilingual Brochures for Ohrid
Tourist Area
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Меѓународен
Година
број
собир/конференција
1.

Petrovska, I.

Ethnography
of
Communication
in
Tourism
Discourse:
Contrasting
Communicative Strategies
in
English
and
Macedonian”

International Conference Only
Connect… 11-13.06.2011, Vlore,
Аlbania

2.

Petrovska, I.

Intercultural
Education
and Language Learning

Петти меѓународен научен собир
на тема: “Образование за хумано
општество”, 2010

3.

Petrovska, I.

Teaching and Learning
Pragmatics:
Speech
Strategies
for
HR
Employees

20 Biennial International Congress
“Tourism & Hospitality Industry
2010: New Trends in Tourism and
Hospitality Management”, May 79, 2010, Opatija, Croatia
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Име и презиме
Климе Попоски
Дата на раѓање
23.07.1970
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
УКИМ
Економски
стекнал со научен степен
факултет
Магистер
на 2001
УКИМ
Економски
науки
факултет
Додипломски
1994
УКИМ
Економски
студии VII/1
факултет
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5. Општествени 5.03. Економски 50326 – Финансии
науки
науки
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5. Општествени 5.03. Економски 50326 – Финансии
науки
науки
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е Факултет за туризам и 50326 – Финансии
избран и во која област
угостителство - Охрид
50329 – Економски науки друго
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Студиска програма / институција
број
1.
2.

Вовед во осигурување
Финансиски систем

Осигурување/ ФТУ
Осигурување/ ФТУ
Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ
и ПА
3.
Финансиски менаџмент
Осигурување,
Туризам,
Хотелско
ресторанска, Царина и шпедиција/ ФТУ
4.
Финансиско сметководство
Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ
и ПА
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Ред.
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Студиска програма / институција
број
1.
2.
3.

Студија на случај во осигурување
Портфолио менаџмент
Инвестиционо
–
финансиски
менаџмент
Финансиски менаџмент

4.
9.3.

10.

Осигурување/ ФТУ
Осигурување/ ФТУ
Осигурување/ ФТУ

Безбедност и финансиска контрола/ ФТУ
и ПА
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број

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.

Ćurak, M., Pepur S. and
Poposki, K

Firm and Economic
Factors
and
Performance:
Croatian Composite
Insurers
Profitability
Determinants of the
Macedonian banking
Sector in Changing
Environment

1.

Poposki, K. – tutor for
Financial reporting, Cost
accounting,
Financial
management

2.

Poposki, K. - Trainer and
Consultant

3.

Poposki, K. Local
coordinator of international
summer school.

Provide students on-line
support in coordination with
CIPFA, provide consultancy
sessions, supervise and score
exams for each module in line
with CIPFA marking scheme
and standards,
Establishing Business Start up
center
for
young
entrepreneurs - Delivering
training courses for Financial
management and Accounting,
Legal
and
Tax
Issues,
Intellectual Property Rights.
Technology
Enhanced
Learning
&
Knowledge
Management 2008.

4.

Hulla & Co. Human Dynamics
KG, Austria – Poposki, K. –

Develop training materials on
Introduction to Municipality

The
Business
Review
Cambridge, Vol. 18, No. 2,
2011,
ISSN:
1553-5827,
Indexed in: ABI/INFORM,
Cabell’s Directory, Ulrich.
2.
Ćurak, M., Poposki, K. and
forthcoming in Proceedings of
Pepur, S.
XI International Conference
Service Sector in Terms of
Changing
Environment,
University
of
St.
KlimentOhridski – Bitola,
Faculty of Tourism and
Hospitality, Ohrid, 2011,
Elsevier.
3.
Ćurak, M., Lončar S. and Insurance
Sector International
Research
Poposki, K.
Development
and Journal of Finance and
Economic Growth in Economics, Issue 34, 2009, pp
Transition Countries
29-41, ISSN: 1450-2887
4.
Poposki K., Kosarkoska D.
Predicting
the Second International Scientific
financial failure in Conference, “Progress in
the
hospitality Tourism and Hospitality”,
industry
Thessalonica, Greece, 2006,
organized
by
theproject
Tempus - Phare - JEP 15007/2000.
th
5.
Poposki K., Kosarkoska D.
Valuing hotels as 17 Biennial International
business entities
Congress, Tourism &
Hospitality Industry 2004,
"New Trends in Tourism and
Hospitality Management",
Opatija, Croatia.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
World Bank and
Center of Excellence
in Finance,Slovenia,
2008-2009.

European Association
for
TechnologyEnhanced Learning
(EATEL), Ohrid, 2008

European Association
for
TechnologyEnhanced Learning
(EATEL), Ohrid, 2008.
EU-funded
project
managed by the

local expert

10.3.

10.4.

11.

Financial
Accounting,
Financial
Controls
and
Techniques, Understanding
and Interpreting Financial
Information, Generating Nontax
Revenues
in
Municipalities
and
Performance Measurement.

5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Kosarkoska, D., Poposki, K.,
Trpeska, B.

Harmonization of financial
reporting
in
insurance
undertakings in EU member
states.

2.

Poposki, K., Kosarkoska, D.

The place of accounting in
the curriculum of the of
Tourism
and
Leisure
Management.

3.

Poposki, K.

4.

Kosarkoska, D., Poposki, K.

Globalization
of
the
insurance
industry
and
emerging markets.
International aspects of
insurance

5.

Poposki, K., Andreeski, C.

Criteria for evaluation of
tourist investment projects
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11.3. Докторски дисертации
/

European Agency for
reconstruction,
Technical Assistance
to the Ministry of
Finance for Fiscal
Decentralization,
2005-2006.

Издавач / Година

Издавач / Година
First
International
Conference
of
Insurance, Customs
and
Freight
Forwarding in XXI
Century, Ohrid,2007.
International
scientific conference,
“Educating
for
Tomorrow’s
Tourism”,
Ohrid,
2003, organized by
the project Tempus Phare
JEP
15007/2000.
Independent study,
nd
53
ISI
Session,
Seoul, Korea, 2001.
International
conference organized
by the Faculty of
Economics in Prilep,
2000.
International
conference:
Macro
and micro economic
aspects in tourism,
Faculty
forTourism
and
leisure
management – Ohrid,
1999.

12.
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3.
4.
5.
6.
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Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач
Година

/

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год
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5.

6.

7.

8.
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Име и презиме
Габриела Ракичевиќ
Дата на раѓање
25 Март 1970
Степен на образование
VIII
Наслов на научен степен
Доктор на науки
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се Факултет
1992
Универзитет “Св.Климент
стекнал со научен степен
Охридски” Битола
Магистратура
1997
Универзитет “Св.Климент
Охридски” Битола
Докторат
2000
Универзитет “Нови Сад”
Нови Сад
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Општествени
Менаџмент
во Туризам и угостителство
науки
туризмот
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Општествени
Менаџмент
на Туризам и угостителство
науки
човечки ресурси
во туризам
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е Факултет за туризам и Редовен професор,
избран и во која област
угостителство
Туризам и угостителство-друго
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.

Менаџмент
угостителство

во

туризам

2.

Стандардизација
угостителство

3.

Менаџмент на човечки ресурси во
туризам и угостителство

4.

МЧР во услужни дејности

1.

Специфичности на менаџментот во
угостителството

2.

Образование,
тренинг
и
вработување во услужните дејности

3.

Организациско
однесување
услужните дејности

во

туризам

и

и

Туризам,
Хотелско-ресторантска,
Гастрономија,
Гастрономија,
исхрана,
диететика/
Факултет
за
туризам
и
угостителство
Туризам,
Хотелско-ресторантска,
Гастрономија,
Гастрономија,
исхрана,
диететика/
Факултет
за
туризам
и
угостителство
Туризам, Хотелско-ресторантска/ Факултет за
туризам и угостителство

Царина и шпедиција, Осигурување
БФК/ Факултет за туризам и угостителство
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број

во

Менаџмент
во
угостителство/Факултет
угостителство
Менаџмент
во
угостителство/Факултет
угостителство
Менаџмент
во
угостителство/Факултет

за

туризам
туризам

и
и

за

туризам
туризам

и
и

за

туризам
туризам

и
и

9.3.

10.

угостителство
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
број

10.2.

1.

Д-р Габриела Ракичевиќ
(коавторство)

High education in state and
private sector in R.M.,

2.

Д-р Габриела Ракичевиќ
(коавторство)

Lifelong
learning
restaurant business,

3.

Д-р Габриела Ракичевиќ
(коавторство)

1.

University
St.Kliment
Ohridski-Bitola, BSC-Bitola,
University
INHOLLANDAmsterdam, SPARK-Holland,
R.Macedonia and Holland
Municipality of Negotino &
Incorporation with Tikves
wine route, Municipality
Agios Georgios-Greece
atelier
Rijksbouwmeester,
Den Haag
INHOLLAND
University,
Amsterdam
St.Louis Community College,
St.Louis, Missouri, USA

University of Aegean,
Rhodes April 2009
in

Faculty
of
Management,
2008
HOTELPLAN,
2007

Hotel
Opatija

Causality between successful
Belgrade
working,
internal
and
external business climate
factors, (Hotel management
and tourism in global
informatics society),
4.
Д-р Габриела Ракичевиќ
Education of the Human Факултет за туризам и
(коавторство)
Resources - The most угостителствоprofitable Investment in the Охрид/2007
Catering
companies,
(Strategic Development of
the Tourism Industry in the
21 century)
5.
Д-р Габриела Ракичевиќ
Training of Employees as EuroCHRIE, Thessaloniki,
Component of Permanent Greece, 2006
Education,
Paper
(Case
study),
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број

2.

3.
4.
5.
10.3.

Издавач / Година

Teacher
development
trajectory, Implementation
of Case study in curricula as
teaching method

2008/2009

Negotino
alternative
perspectives

2008

region

&
tourism

Landscape
and
Leisure
project
Train the Trainer in Tourism

Following the
Sustainable
Development
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Paths of
Economic

2007/2008
2005
1998/2004

Издавач / Година

1.

10.4.

11.

12.

Д-р Габриела Ракичевиќ

Менаџмент во туризам и
угостителство
2.
Д-р Габриела Ракичевиќ
Менаџмент на човечки
ресурси во туризам и
угостителство
3.
Д-р Габриела Ракичевиќ
Менаџмент на човечки
ресурси
4.
Д-р Габриела Ракичевиќ,
Специфичности
на
Д-р Лидија Симонческа
менаџментот во туризмот и
угостителството
5.
Д-р Габриела Ракичевиќ
Стандардизација
во
туризам и угостителство
(авторизирани предавања)
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

ЦНИР при ФТУ/2009

1.

Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Катерина А.Најдеска

Факултет за туризам и
угостителствоОхрид/2011

2.

Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Катерина А.Најдеска

3.

Д-р Габриела Ракичевиќ

4.

Д-р Габриела Ракичевиќ

5.

Д-р Габриела Ракичевиќ
Д-р Јаготка Стрезоска

Planning
of
sustainable
th
tourism development, XI
International
Conference,
Service sector in terms of
changing environment
Strategy
of
permanent
education
of
Human
th
Resources, 20
Biennial
International
Congress,
Tourism and Hospitality
Industry 2010,
Professional Ethics - Basic
Component of organizational
th
Culture, Paper, 20 Biennial
International
Congress,
Tourism and Hospitality
Industry 2010,
Standards
for
HR
in
hospitality, Hospitality and
Tourism - Holistic approach,
IVth International Congress,
Cultural differences in the
tourism
communication,
Potchefstroom (JAR)

ЦНИР при ФТУ/2010
ЦНИР при ФТУ/2007
ЦНИР при ФТУ/2008
Во подготовка

Издавач / Година

Faculty of Tourism and
Hotel
ManagementOpatija/2010

Faculty of Tourism and
Hotel
ManagementOpatija/2010

HOTELPLAN /2010

ICNT-International
Competence Network of
Tourism Research and
Education/2009
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Немам евиденција
11.2. Магистерски работи
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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
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G.Rechkoska
Energy consumption in hotel International Journal
industry – case study in Ohrid
of
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development in Macedonia
“Legislation for food safety
in the Republic of Macedonia
and tourism development”
Strategy tourism
development planning in
Macedonia – today and in
the future
Transport of dangerous

Издавач / Година
Коста Абраш, Охрид, 2011
Издавач / Година
EuroCHRIE
Thessaloniki,
Greece, 2006
University
of
Rijeka,
Faculty of Tourism and
Hospitality Management –
Opatija, Croatia, 2008
University of the Aegean Rodos, Greece, 2009
Faculty of tourism and

M
. .Gerogioska
10. R.Rechkoski,
4
M.Georgioska
.
11.

12.

substances in the Republic of
Macedonia
Risk management during
work interruption

hospitality
Ohrid,
Macedonia, 2011
Faculty of tourism and
hospitality
Ohrid,
Macedonia, 2011

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
47
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

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

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
VII/1
Наслов на научен степен
Доктор на науки
Каде и кога го завршил Образование
Година
Институција
образованието
односно
се Нови
Сад
Р. 2009
стекнал со научен степен
Србија

6.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен магистер

7.

Подрачје ,поле и област на
научниот степен доктор

8.

Доколку е во работен однос да
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

9.

Подрачје
Природноматематички
науки
Подрачје
Природноматематички
науки
Институција

Поле
Математика

Област
Анализа и Функционална
анализа

Поле
Математика

Област
Анализа и Функционална
анализа

Факултет за Туризам
угостителство-Охрид

Звање во кое е избран и област
и

Доцент

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.
2.

9.2.

9.3.

10.

Математика
Осигурување, туризам, БФК, Гастрономија
Анализа
на
ризикот
во Осигурување
осигурувањето
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
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
број
1.

Весна-Манова Ераковиќ

2.
3.
4.

Стеван Пилиповиќ
Васко Речковски
Rechkoski V.

Издавач / Година

Generalized transformation
with application to boundary
values
in
generalized
functions spaces

Jurnal
GITR
Integral
transgorms and Special
functions

''For two theorems of the

Универзитет „Св.Климент

analytic representation
distributions''

10.2.

10.3.

10.4.

11.

12.

of

Охридски“
Битола,
Математички
Билтен,
Книга 27 (LIV) ТОМЕ 2004.
(American mathematical
society,
MathSciNet
Reviewer:
Rishard
D.
Carmichael) 46F20

5.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.
2.
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број
1.

Никола Речкоски

2.

Васко Речковски

Анализа на ризикот во
осигурувањето
Виша
математика
со
елементи на економска
математика

3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Издавач / Година
А.Д. Коста Абраш
А.Д. Коста Абраш

Издавач / Година

1.
2.
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

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години

Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

1.
2.
Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред.
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/конференција

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

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
Мирјана Секуловска
Дата на раѓање
26.10.1960
Степен на образование
доктор на науки; осми степен
Наслов на научен степен
Вонреден професор; доктор на економски науки
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, Р.Бугарија
економски науки
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5. Општествени 5.03 Економски 50329 Економски науки
науки
науки
друго

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.

Област
50329 Економски науки
друго

Звање во кое е избран и област

Факултет за туризам
угостителство - Охрид

и

Вонреден професор,
50329 Економски науки – друго

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.

Информациски системи во туризмот

2.

Менаџмент Информациски Системи

3

Информатика

9.3.

Гастрономија; Хотелско – ресторанска насока;
Гастрономија, исхрана, диететика; Туризам /
ФТУ – Охрид
Осигурување; Царина и шпедиција / ФТУ –
Охрид
Осигурување; Царина и шпедиција; Туризам;
Хотелско – ресторанска насока; Гастрономија;
Гастрономија, исхрана, диететика / ФТУ –
Охрид

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

10.

Поле
5.03 Економски
науки

Е-бизнис

Осигурување; Туризам; Царина и шпедиција /
ФТУ – Охрид
Царина и шпедиција / ФТУ – Охрид

2.
Бизнис логистика
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)

10.2.

Ред.
број

Автори

1.

Проф.
Др.
Секуловска

Наслов
Мирјана

EXIM in R. Macedonia-onestop shop for permits for
import, export and transit of
goods and tariff quota
The role or trade logistics in
trade facilitation

Logistics
present
and
future
IBIS Publishers, Sofia 2011,
p. 81
2.
Проф.
Др.
Мирјана
Logistics in theory and
Секуловска
practice
Асс.
Мр.
Александар
IBIS Publishers, Sofia 2008,
Трајков
p. 153
3.
Проф.
Др.
Мирјана Internet Business models for XI
International
Секуловска
e-insurance and conditions in Conference
R. Macedonia
Service sector in terms of
changing
environment,
Ohrid, 2011, p.144
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
1.

10.3.

10.4.

Издавач / Година

Проф.
Др.
Науме Поддршка
nа
Мариноски
Националниот
парк
Проф.
Др.
Мирјана Галичица
Секуловска
Проф.
Др.
Сашо
Коруновски
2.
Проект координатор: проф. Меѓусебно поврзување и
Др. Мирјана Секуловска користење на регистрите и
(како заменик министер за базите на податоци во
информатичко општество и државните институции –
администрација)
интероперабилност
3.
Проект лидер: проф. Др. Универзитетска ИТ мрежа
Мирјана Секуловска (како (реформа
на
заменик
министер
за универзитетската
мрежа
информатичко општество и МАРНет во јавна установа
администрација)
МАРнет)
4.
Проект лидер: проф. Др. Закон
за
електронско
Мирјана Секуловска (како управување
заменик
министер
за
информатичко општество и
администрација)
5.
Проект лидер: проф. Др. Закон за основање на
Мирјана Секуловска (како Македонска
академска
заменик
министер
за истражувачка мрежа
информатичко општество и
администрација)
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

BMZ-N° 2001 66 827 и
7540/CRIC/COSPE/MCD
НПГ / KfW, 2010/2011

1.

УКЛО/2009

Проф.
Др.
Секуловска

Мирјана

Информатика

2.
3.
4.
5.
Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)

Проект на Владата на
Република Македонија /
2008-2010
Проект на Владата на
Република Македонија/
2009-2010
Проект на Владата на
Република Македонија 2009
Проект на Владата на
Република Македонија 2009

Издавач / Година

Ред.
број

11.

12.

Автори

Наслов

Издавач / Година

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

12.2.

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

12.3.

Автори

Наслов

Издавач / Година

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.

Проф. Др. Мирјана
Секуловска

2

Проф. Др. Мирјана
Секуловска
(како
заменик министер за
информатичко
општество
и
администрација)
Проф. Др. Мирјана
Секуловска
(како
заменик министер за
информатичко
општество
и
администрација)

3

EXIM in R. Macedoniaone-stop shop for permits
for import, export and
transit of goods and tariff
quota
МАРнет в Республике
Македония и ее роль в
Интернет-безопасности

VIII
Anniversary
International
Conference “Logistics in the
Changing World”, Sofia, 18.11.2011

Электронные документы
и
концепция
интероперабельности

2-nd International Forum for
Information
Cooperation
and
Cybersecurity,
INFOFORUM,
Varna,September, 2010

Юбилейного
форума
информационной безопасности
"ИНФОФОРУМ",
Moscow, february, 2011

Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

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
угостителстви-Охрид
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
5 – Општествени 5.03 – Економски 50329
–
друго,
науки
науки
(организација)
Подрачје ,поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
5 – Општествени 5.14 – Туризам и 51419 – друго
науки
угостителство
Доколку е во работен однос да Институција
Звање во кое е избран и област
се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е Факултет за туризам и Редовен професор
избран и во која област
угостителство - Охрид
51419 - друго
51406 – Туристичка промоција
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на студии

9.

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.

Основи на менаџмент

2.

Деловно планирање

3.

Стратегиски менаџмент

4.
5.

Меѓународен менаџмент
Промотивни активности

Осигурување/ ФТУ, Охрид
Царина и шредиција / ФТУ, Охрид
Безбедност и финансиска контрола
Туризам/ ФТУ, Охрид
Осигурување /ФТУ, Охрид
Хотелско-ресторанска /ФТУ, Охрид
Царина
и
шпедиција/
ФТУ,Охрид
Гастрономија,диететика,исхрана/ФТУ,Охрид
Туризам/ФТУ-Охрид
Хотелско-ресторанска/ ФТУ, Охрид
Гастрономија/ ФТУ-Охрид
Царина и шредиција / ФТУ, Охрид
Туризам / ФТУ, Охрид
Хотелско-ресторанска / ФТУ, Охрид
Гастрономија,диететика,исхрана /ФТУ,Охрид

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.

Менаџмент во царинско работење
Менаџмент
во
шпедитерско

Царина и шпедиција/ ФТУ-Охрид
Царина и шпедиција/ ФТУ-Охрид

работење
Организација и управување со
Осигурување/ФТУ-Охрид
неживотни осигурителни компании
4.
Стратегиски менаџмент
Осигурување/ ФТУ-Охрид
5.
Компаративен јавен менаџмент
Осигурување/ ФТУ-Охрид
6.
Меѓународен менаџмент
Туризам/ ФТУ-Охрид
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
3.

9.3.

E10
.

1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

10.2.

1.

Д-р Лидија Симонческа
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Издавач / Година
International conference the
proceedings book
‘New

of
Tourism
Competitiveness
Global Settings

Market
in the

2.

Д-р Јован Стојаноски
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Хотеслко-ресторанска, Гастрономија, исхрана
и диететика, Гастрономија и БФК
4.
Германски јазик IV
Туризам, Царина и шпедиција, Осигурување,
Хотеслко-ресторанска, Гастрономија, исхрана
и диететика, Гастрономија и БФК
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.

Интеркултурна компетенција
деловниот дискурс

во

Факултет за туризам и угостителство – Охрид

2.

9.3.

Интеркултурна компетенција во Факултет за туризам и угостителство – Охрид
туристичкиот дискурс
3.
Образование,
тренинг
и Факултет за туризам и угостителство – Охрид
вработување
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред.
Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.

10.1.

/

/

Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Издавач / Година

1.

Jagotka Strezovska PhD

Curriculum für DaF im
Fremdsprachenuntercht in
Bosnien-Herzegovina,
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School of Bussiness, 2012
Scientific Journal “Horizons” 2012,
University of St. Kliment OhridskiBitola
EMC Review No.3, June, 2012
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the
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Економски факултет Скопје, 2012

Ред.
број
1.

Автори

Наслов на трудот

Jovanka Biljan, PhD
Aleksandar
Trajkov,
MSc

Certain International Aspects оf
Customs Modernization Process
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Jovanka Biljan, PhD
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MSc
Sanel Jakupovic, PhD
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MSc

International Tourist Arrivals and
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Risk management and Customs
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MSc
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Logistic services trade balance as
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Aleksandar Trajkov, PhD
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Spasko Kostoski, BA
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Destination branding: Competitive
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brand
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Logistics

Economic Themes 50, Nis
2012, ISSN 0353-8648

Автори

Наслов

Издавач / Година
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.
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.
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Effects Of Multi-National Companies
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and
Insurance Services As Part Of Tourism
Industry
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and
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Prague,
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and
Rennes
Intern.
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4th
International
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Fraud
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And
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2012 Antalya Turkey
XI International
Conference “Services
sector in terms of
changing environment”,
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International
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Conference:
Cultural corridor Sofia –
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withoutboundaries,
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“Neofit
Rilski”
Blagoevgrad,
UKLO
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In
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Tourism
And
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Sciences
In
Kielce,
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of
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Congress,
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Меѓународна
конференција: Туризмот
во услови на глобална
економска рецесија, ФТУ
- Охрид, 2009
Contemporary
Tourism
Trends, Novi Sad, Serbia,
2008
Hotelplan:
International
Scientific
Congress,
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Contemporary
Tourism
Trends, PMF / Department
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Zoran Tuntev

2.

Зоран Тунтев

3.

Zoran Tuntev

Macedonian Tourism and its
Development Potentials
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Zoran Tuntev
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Zoran Tuntev

Hotels' Role in Development of
the Congress Tourism in the
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Destination Tourism
Development in the
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of
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Зоран Тунтев (група автори)

2.

Zoran Tuntev

3.

Zoran Tuntev
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Zoran Tuntev (група автори)

Твининг мрежа во ЕУ
Регион: насочување на
Албанија, Бугарија, Грција и
Македонија
Emergence and Promotion of
Cultural
and
Tourism
Resourses in Florina and
Bitola

ЕАОЕА - ‘Europe for
Citizen’
Programme,
Општина Новаци, 2010

Study
for
cross-border
cooperation and tourism
development
in
the
Municipality of Krushevo and
Municipality of Nympheo
National Tourism Strategy of
the Republic of Macedonia

EU Initiative INTERREG IIIA,
ERDF/CARDS,
Општина
Крушево, 2008

EU IPA Fund, Municipality
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UNDP, Министерство за
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Contemporary Tourism
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Trends,
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се Магистер
2003
Филолошки
факултет
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Филолошки
факултет
„Блаже Конески„ - Скопје
Подрачје ,поле и област на
научниот степен магистер
Подрачје ,поле и област на
научниот степен доктор
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се наведе институцијата каде
работи и звањето во кое е
избран и во која област

Поле
6.04
Поле
6.04

Област
64005, 64021
Област
Звање во кое е избран и област

Факултет за туризам
угостителство - Охрид
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Виш лектор, 64005, 64021
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Странски јазик во струка 2

5.

Деловен странски јазик 1

6.

Деловен странски јазик 2

Осигурување, ФТУ-Охрид
Царина и шпедиција, ФТУ-Охрид
Туризам, ФТУ-Охрид
Хотелстко-ресторанска, ФТУ-Охрид
Гастрономија, ФТУ-Охрд
Осигурување, ФТУ-Охрид
Гастрономија, исхрана и диететика,
Охрид
Гастрономија, исхрана и диететика,
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Безбедност и финансиска контрола,
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Безбедност и финансиска контрола,
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„Aus der Praxis mit dem
neuen SDU-Lehrwerk Mit
Deutsch studieren arbeiten
leben.“.
„Online-Zusatzmaterial zum
neuen SDU-Lehrwerk“..“

ФТУФТУФТУФТУ-

Издавач / Година
XIV
Интернатионален
конгрес на наставници по
германски јазик - IDT,
Јена, СР Германија, 2009.
XIV
Интернатионален
конгрес на наставници по

10.2.

германски јазик - IDT,
Јена, СР Германија, 2009
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Цицковска, Елена
Позиција на странските IX
–
Меѓународна
јазици во ранг-листата на конференција
другите области значајни за „Стратешки развој на
развојот на туризмот
туристичката Институција
во 21. век„
ФТУ, Охрид, 2007
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Ред.
Автори
Наслов
Издавач / Година
број
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Леви-Хилерих, Д. / Серена,
С. / Бариќ. К. / Цицковска,
Е. (ед.)
Цицковска, Е и др.

Гете институт и пакт за
стабилност
2005-2009
(2005/SOE/180/HKR04/Sta
bPakt)
Издавач / Година

Mit
Deutsch
studieren
arbeiten leben. Band 1 A2B1.
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Рамковен курикулум за
германски како странски
јазик
на
нематични
факултети во Босна и
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Македонија и Србија
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Наслов
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„Studienbegleitender
Deutschunterricht
an
makedonischen Universitäten“.
Во: Silvia Serena, Dorothea
Lévy-Hillerich
(ed.):
Studienbegleitender
Deutschunterricht in Europa:
Rückblick
und
Ausblick.
Versuch
einer
Standortbestimmung.
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Цицковска, Елена
Рецензија на книга: Бариќ,
Кармелка / Тучле, Гинтер:
Vom
abbekommen
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Akademische
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Издавач / Година
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Akademische
Verlagsgemeinschaft,
2009.
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Техники на послужување и готварство

Гастрономија / ФТУ
Гастрономија, ГИТ / ФТУ
Гастрономија / ФТУ
Гатрономија, хотелско-ресторанска, ГИТ,
туризам/ ФТУ
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11.

12.

Издавач
Година

/

1.
/
2.
/
Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Издавач
Година

/

1.
/
2.
/
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

Издавач
Година

/

1.
Доц. Др. Васко Цуцулески
Национална гастрономија
2.
Доц. Др. Васко Цуцулески
Техники на послужување
3.
Доц. Др. Васко Цуцулески
Интернационална гастрономија
4.
Доц. Др. Васко Цуцулески
Практично готварство
5.
Доц. Др. Васко Цуцулески
Основи и вештини во готвењето
Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет)
Ред.
Автори
Наслов
број

ФТУ / 2008
ФТУ / 2010
ФТУ / 2008
ФТУ / 2010
ФТУ / 2008
Издавач
Година

/

1.
/
2.
/
3.
/
4.
/
5.
/
Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Да
11.2. Магистерски работи
Не
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

12.2.

Ред.
/
број
/
1.
/
2.
/
3.
/
4.
/
5.
/
6.
/
Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред.
број

Автори

1.
2.

/
/

Наслов

Издавач
Година

/

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
/

3.1. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИОТ КАДАР
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО
ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВА ПО ОДРЕДЕНИ
ПРЕДМЕТИ ОД СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

4. ПРИЛОЗИ

4.1. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТ ЗА ВТОР
ЦИКЛУС ЕДНОГОДИШНИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ СТУДИИ ОД
НАСТАВНО - НАУЧНИОТ СОВЕТ НА ФТУ – ОХРИД

4.2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
ОД СЕНАТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ
“СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” - БИТОЛА

4.3. СОГЛАСНОСТИ ЗА УЧЕСТВО НА НАСТАВНИКОТ ВО
РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

4.4. ИНФОРМАЦИЈА ЗА МЕЃУНАРОДНА МОБИЛНОСТ

4.5. Резултати од изведената самоевалуација согласно
Упатството за единствените основи на евалуацијата и
евалуационите постапки на Универзитетите донесено од
Агенцијата за евалуација на високото образование во
Република Македонија и од Интеруниверзитетската
конференција на Република Македонија (Скопје-Битола,
септември 2002)

Согласно Законот за високо образование и Статутот на Универзитетот “Св. Климент
Охридиски” - Битола (УКЛО) член 141, на Универзитетот се спроведе студентска анкета која е дел
од процесот за самоевалуација. Студентската анкета во Факултетот за туризам и угостителствоОхрид се спроведе во колоквиумската недела во месец мај, т.е. од 10- 14.05.2010 година. Целта на
спроведена е студенска анкета, беше да се испитаат следните елементи:
- разбирливоста на предавањата за студентите;
- редовноста на одржување на наставата и вежбите;
- достапноста и односот на академскиот кадар кон студентите;
- пристапот и достапноста за соодветна литература;
- можноста студентите објективно да го оценат пристапот на оценување.

Со анкетата беа анкетирани 556 (петстотини педесет и шест) студенти од Факултетот, што
претставува добра основа за изведување на слика за состојбите во врска со квалитетот на
наставниот процес на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид. Анкетниот лист беше
составен од претседателот, потпретседателот на Комисијата за самоевалуација, како и од
Ректорскиот колегиум на Универзитетот. Тој е составен од прв дел во кој студентот ги запишува
податоците за единицата, студиската група, предметот, колку пати го полагал предметот и
името на професорот за кој се однесува анкетата. Вториот дел е составен од дванаесет прашања
преку кои студентот треба да даде оценка за културата на професорот, подготвеноста и начинот
на изведување на наставата, литературата, тежината на предметот и сл. По завршувањето на
анкетирањето, искодираните анкетни листови компјутерски се обработија, а резултатите од
финалните извештаи се претставени преку графикони. Од истите Извештаи може да се изведат
следните заклучоци:
 На прашањето дали професорот објаснува јасно, разбирливо околу 63% се изјаснале
позитивно, а само 20 % се изјаснале негативно, а 16 % биле неутрални;
 На прашањето дали професорот редовно ја изведува наставата, дури 81% од студентите
одговориле потврдно, а само 9% одговориле негативно, а 9% биле воздржани;
 На прашањето дали наставникот е отворен и достапен за консултација и соработка, 65% од
анкетираните студенти одговориле потврдно, 9% негативно се изјасниле, а 16% биле
неутрални;
 На прашањето за личната култура и однесувањето на професорот дури 84% од студентите
позитивно се изјасниле, 8% биле воздржани, а само 7% негативно се изјасниле,
 На прашањето дали наставникот објективно ги оценува резултатите од работата на
студентите, 70% од анкетираните студенти одговориле потврдно, 16,8% негативно се
изјасниле, а 14% биле неутрални;
 На прашањето дали за предметот постои соодветна основна и дополнителна литература
70% од анкетираните студенти одговориле потврдно, 15% негативно се изјасниле, а 15%
биле неутрални.
Врз основа на анкетата може да се изведат следните генерални заклучоци:
 позитивните опции на тврдењата во анкетата („главно се согласувам“ и „се
согласувам“) имаат многу високи проценти (во најголем број случаи преку 70 %);
 најниски позитивни избори во анкетата има во однос на тврдењето дека професорите
ги поттикнуваат студентите на активност и самостојна работа, од една страна, како и на
стимулирање на студентите да поставуваат прашања (64.00%);
 при пресметката на позитивните избори на тврдењата се добива позитивен просек
78.16 %, што навистина може да се смета за многу солиден позитивен резултат.

