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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската 

програма 

Наслов на студиската програма Туризам 

Универзитет Св. „Климент Охридски“-Битола 

Единица на универзитетот 
Факултет за туризам и угостителство - 

Охрид 

Научно поле од прво ниво 

Општествени науки (Меѓународна 

фраскатиева класификација, содржана 

воФраскатиевиот прирачник од 2015 

годинa, според чл.2ст.16 од ЗВО) 

Научна, стручна или уметничка област 

Научно поле од второ ниво и област 

5.14 Туризам и угостителство 

(Меѓународна фраскатиева 

класификација, содржана 

воФраскатиевиот прирачник од 2015 

годинa, според чл.2ст.16 од ЗВО) 

Област: Туризам 51419 

 

Вид на студии Трет циклус универзитетски студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 180 

Звање што студентот го добива по завршувањето 

на студиската програма 

Доктор на науки од областа на 

туризмот 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 

по завршувањето на студиската програма  
PhD in Tourism 

Времетраење на студиите (во години) 3 (три) години 

Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2019/2020 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 

програма 
македонски 

Дали студиската програма се поднесува за 

акредитација или за повторна акредитација 
Повторна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 

за акредитација 
2019 

Web страна на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk 

www.ftu.uklo.edu.mk 

http://www.uklo.edu.mk/
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

Назив на 

високообразовната 

установа 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Факултет за 

туризам и угостителство – Охрид 

Седиште Охрид, Кеј Македонија бр.95 

Веб страница www.ftu.uklo.edu.mk  

Вид на 

високообразовната 

установа 

Јавна 

Податоци за основачот 

(на приватната 

високообразовната 

установа) 

Собрание на Република Македонија  

Податоци за последната 

акредитација 

Последна акредитација на студиската програма доделена од Одбор 

за акредитација и евалуација на високото образование на РМ за 

оваа студиска програма е со број 01-530/1 oд 10.10.2016 година. 

Студиски и научно-

истражувачки подарачја 

за кои е добиена 

акредитација 

Подрачје 

5 Општествени науки 

Поле 

5.14 Туризам и угостителство 

 

Единици во состав на 

високообразовната 

установа 

Универзитет Св. Климент Охридски - Битола 

Студиски програми што 

се реализираат во 

единицата која бара 

проширување на 

дејноста со воведување 

на нова/и студиска/и 

програма/и 

- Туризам 

- Хотелско ресторански менаџмент 

- Гастрономија 

- Осигурување 

- Царина и шпедиција 

- Безбедност и финансиска контрола 

- Менаџмент во услужен сектор 

Податоци за 

меѓународна соработка 

на планот на наставата, 

истражувањето и 

мобилноста на 

студентите 

ФТУ има има склучено билатерални договори за соработка со 

образовни институции од Полска, САД, Црна Гора, Србија, 

Бугарија, Германија, Словенија и други земји. Факултетот за 

туризам и угостителство – Охрид е вклучен во повеќе 

меѓународни проекти од примена на Европскиот кредит трансфер 

систем, Балканска мрежа на високо образование, ТЕМПУС 

програмата, Regional Cooperation Joint European Project, ERASMUS 

Mundus, ERASMUS Basileus, USAID, IPA cross Border Program 

Greece-Republic of Macedonia, 2007-2013, IME Програмата на 

Swisscontact и др.  

Факултетот за туризам и угостителство од 2011 година до денес е 

член на европската фондација “La foundation pour la formation 

hôtelière” со седиште во Женева. Како резултат на 

повеќегодишната успешна соработка со FH фондацијата, ФТУ 

доби од фондацијата донација за набавка на кујнска опрема во 

вредност од 20.000 евра за потребите на практична настава и 

http://www.ftu.uklo.edu.mk/
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тренинг на студентите од студиската програма Гастрономија. 

Преку IPA Cross Border проектот под акроним WATER.NET 

(прекугранична соработка Грција – Република Македонија) 

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид набави современа 

професионална гастрономска опрема и беше изградена ботаничка 

градина.  

ФТУ – Охрид преку департментот за Царина и шпедиција е дел од 

Конференцијата за партнерство за академско истражување и развој 

на Царината (PICARD) што е дел од Директоратот за јакнење на 

капацитетите на Светската царинска организација. 

ФТУ – Охрид преку департментот за Царина и шпедиција е член и 

на Меѓународната мрежа на Универзитети од областа на царината 

(INCU) што е направена на иницијатива на Светската царинска 

организација (WCO). 

ФТУ – Охрид е дел од CEEPUS програмата како дел од мрежата  

Fostering sustainable partnership between academia and industry in 

improving applicability of logistics thinking. Acronym: FINALIST 

(CEEPUS Network number: CIII-RS-1011-03-1718).   

Меѓународната размена на академскиот кадар и студентите се 

остварува во рамките на Erasmus+ програмата подржана од 

Европската Комисија.  

ФТУ, преку УКЛО Битола има склучено договори за соработка во 

рамките на ERASMUS + програмата со следните Универзитети: 

 

BG PLOVDIV01 Agricultural University 

Plovdiv Bulgaria 

2014-

2021 

CY LARNACA01 P.A. College – Larnaca 

Cyprus 

2014-

2021 

D EBERSWA01 Eberswalde University for 

Sustainable Development 

Germany 

2014-

2020/21 

HR RIJEKA01 University of Rijeka Croatia 2015-

2020/21 

HR ZADAR01 University of Zadar Croatia 2014-

2020/21 

HR SPLIT01 

 

University of Split Croatia 2014-

2021 

I MILANO01 University of Milan Italy 2014-

2021 

LT VILNIUS10 Vilnius College of Higher 

Education/University of 

Applied Sciences Lithuania  

2014-

2021 

PL TORUN01 Nicolaus Copernicus 

University in Torun Poland 

2014-

2021 

PL SZCZECI02  West Pomeranian University 

Of Technology in 

Szczecin. Poland 

2014-

2020 

PL WARSZAW17 University Of Technology 2015-
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Меѓународна размена на наставен кадар и студенти ФТУ – Охрид 

остварува и преку CEEPUS мрежата во која факултетот е вклучен 

(CIII-RS-1011-03-1718 - Fostering sustainable partnership between 

academia and industry in improving applicability of logistics thinking 

[FINALIST]), преку реализација на влезни и излезни мобилности. 

На ФТУ-Охрид се организираат летни школи со учество на 

студенти од различни земји од Европа, како и на професори од 

различни земји членки на ЕУ и професори и асистенти од 

различни универзитети од Р.Македонија. 

And Economics 

Warsaw Poland  

2021 

PL OPOLE01 Opole University, Faculty of 

Economics Poland 

2015-

2021 

SI CELJE10 Ekonomska šola Celje 

Slovenia 

2015-

2021 

TR SAMSUN01 Ondokuz Mayis University, 

Atakum-Samsun, Turkey 

2014-

2021 

TR EDIRNE01 Trakya University Edirne 

Turkey 

2016-

2021 

Податоци за просторот 

наменет за изведување 

на наставната и 

истражувачката 

дејноста 

 

Вкупна површина 2.877 м2 

Податоци за опремата 

за изведување на 

наставната и 

истражувачката дејност 

1. Закупена линија 30Mbs Infel KTV DOO 

2. ADSL 16 Mbs Telekom 

3. ADSL Интернет 5Mbs Sun wireless 

8 staticIP  

1. Два Cisco Router 

2. ДваCisco 16 Port 10/100 Switch 

3. Еден ADSL Router / 4 port switch 

4. 12 х Wireless router / 4 port switch 

5. 12 x Switch 10/100  

6. 1x patch panel 

7. 2x Rack 

8. 1x modem telelabs 512 

5x ServerIBM System x3650 

1. Web server 

2. Application server 

3. Firewall server 

4. DNS server 

5. DataBase server 

41 Laptop 

35 PC Desktop 

40 Печатачи 

5Скенери 

1 х Smart Board  
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12 x Проектори 

2 х Fax 

1x Finger уред за пријавување вработени 

12 х уреди за евиденција 

1x Polycom 7000  

Апликација за работа на Студентска служба. 

Delphi, Interbase.  

5 x License Win XP pro PC Desktop 

31 x License Win XP pro Laptop 
 

Број на студенти за кои 

е добиена акредитација 

Согласно конкурсот за упис на студенти на прв циклус на студии 

Број на студенти 

(првпат запишани) 

515 

Број на лица во 

наставно-научни, 

научни и наставни 

звања 

35 

21 редовни професори 

11 вонредни професори 

3 доценти 

Број на лица во 

соработнички звања 

1 асистент 

Однос наставник: 

студенти (број на 

студенти на еден 

наставник) за секоја 

единица одделно 

768 

35 професори  

Сооднос: 22 студенти / професор 

Внатрешни механизми 

за обезбедување и 

контрола на квалитетот 

на студиите 

Внатрешна самоевалуација на ФТУ Охрид  

Внатрешна самоевалуација на УКЛО Битола 

Фрекфенција на 

самоевалуциониот 

процес (секоја година, 

на две години, на три 

години) 

по секој завршен семестар во академската година  

Податоци за последната 

спроведена надворешна 

евалуација на 

установата 

 

Други податоци кои 

установата сака да ги 

наведе како аргумент за 

нејзината успешност 

[договори за 

билатерална меѓунардна 

соработка, реализирани 

меѓународни 

мобилности на студенти 

и наставен кадар, 

организирани 

Селектирани договори за билатерална меѓународна соработка:  

1. Poland - Wyższa Szkoła Zarządzania Gospodarką Regionalną i 

Turystyką, Kielce: http://www.etins.edu.pl/ 

2. USA - Kirkwood Community College, Cedar Rapids, IA: 

http://www.kirkwood.edu/  

3. USA - St. Louis Community College, St. Louis, MO: 

http://www.stlcc.edu/  

4. CRNA GORA – Univerzitet Crne Gore: http://www.ucg.ac.me/,  

Fakultet za turizam i hotelijerstvo u Kotoru: 

http://fthkotor.me/cg/index.php 

5. Србија - Висока хотелијерска школа струковних студија, 

http://www.etins.edu.pl/
http://www.kirkwood.edu/
http://www.stlcc.edu/
http://www.ucg.ac.me/
http://fthkotor.me/cg/index.php
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меѓународни 

конференции, 

реализирани 

меѓународни проекти и 

сл.] 

Београд: http://www.vhs.edu.rs/index.php?meni=naslovna  

6. България - Югозападен университет "Неофит Рилски", 

Благоевград: http://www.swu.bg/, Стопански факултет: 

www.fe.swu.bg  

7. Deutschland - Fachhochschule Westküste, Heide: http://www.fh-

westkueste.de/startseite/, Fachbereich Wirtschaft: http://www.fh-

westkueste.de/startseite/fachbereich-wirtschaft/ 

8. Deutschland - Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde 

(FH): http://www.hnee.de/de/Startseite/HNE-Eberswalde-

E1016.htm, Fachbereich Landschaftsnutzung und Naturschutz: 

http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzung-und-

Naturschutz/Fachbereich-Landschaftsnutzung-und-Naturschutz-

K240.htm, Master-Studiengang Nachhaltiges 

Tourismusmanagement: http://www.hnee.de/de/Studium/Master-

Studiengaenge/Nachhaltiges-Tourismusmanagement/Nachhaltiges-

Tourismusmanagement-K146.htm  

9. Slovenija - Univerza v Mariboru: 

http://www.um.si/Strani/default.aspx, Fakulteta za turizem, Brežice: 

http://www.ft.uni-mb.si/ 

Меѓународната размена на академскиот кадар и студентите се 

остварува во рамките на Erasmus+ програмата подржана од 

Европската Комисија и преку CEEPUS мрежата (CIII-RS-1011-03-

1718 - Fostering sustainable partnership between academia and 

industry in improving applicability of logistics thinking [FINALIST]). 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид е вклучен во 

следните меѓу-институционални договори за соработка со важност 

до 2021 година: 

1 POLAND – Nicolaus Copernicus University in Toruń: 

https://www.umk.pl/en/, Faculty of Earth Sciences: 

http://geo.umk.pl/en/, Department of Spatial Management and 

Tourism: (http://geo.umk.pl/en/wydzial/structure-of-the-

faculty/department-of-spatial-management), Turystyka i rekreacja (I 

stopień): http://geo.umk.pl/studia/studia-stacjonarne/studia-

stacjonarne-i-stopnia/turystyka-i-rekreacja  

2 POLAND – West Pomeranian University of Technology in 

Szczecin: http://www.zut.edu.pl/eng/home/general-

information.html, Faculty of economics: 

http://www.zut.edu.pl/eng/home/faculties/faculty-of-

economics.html, Turystyka i rekreacja (S1): 

http://www.krk.zut.edu.pl/pl/2014-2015/wydzial-

ekonomiczny/turystyka-i-rekreacja-S1/#  

3 HRVATSKA – Sveučilište u Rijeci: http://www.uniri.hr, Fakultet 

za  menadžment u turizmu i ugostiteljstvu: 

http://www.fthm.uniri.hr/index.php/ps-opcenito 

4 HRVATSKA - Sveučilište u Zadru: http://www.unizd.hr, Odjel za 

turizam i komunikacijske znanosti: 

http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/tikz&, 

Course Catalogue: 

http://www.unizd.hr/Portals/0/ms/odjeli/TUR_HR.pdf  

http://www.vhs.edu.rs/index.php?meni=naslovna
http://www.swu.bg/
http://www.fe.swu.bg/
http://www.fh-westkueste.de/startseite/
http://www.fh-westkueste.de/startseite/
http://www.fh-westkueste.de/startseite/fachbereich-wirtschaft/
http://www.fh-westkueste.de/startseite/fachbereich-wirtschaft/
http://www.hnee.de/de/Startseite/HNE-Eberswalde-E1016.htm
http://www.hnee.de/de/Startseite/HNE-Eberswalde-E1016.htm
http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzung-und-Naturschutz/Fachbereich-Landschaftsnutzung-und-Naturschutz-K240.htm
http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzung-und-Naturschutz/Fachbereich-Landschaftsnutzung-und-Naturschutz-K240.htm
http://www.hnee.de/de/Fachbereiche/Landschaftsnutzung-und-Naturschutz/Fachbereich-Landschaftsnutzung-und-Naturschutz-K240.htm
http://www.hnee.de/de/Studium/Master-Studiengaenge/Nachhaltiges-Tourismusmanagement/Nachhaltiges-Tourismusmanagement-K146.htm
http://www.hnee.de/de/Studium/Master-Studiengaenge/Nachhaltiges-Tourismusmanagement/Nachhaltiges-Tourismusmanagement-K146.htm
http://www.hnee.de/de/Studium/Master-Studiengaenge/Nachhaltiges-Tourismusmanagement/Nachhaltiges-Tourismusmanagement-K146.htm
http://www.um.si/Strani/default.aspx
http://www.ft.uni-mb.si/
https://www.umk.pl/en/
http://geo.umk.pl/en/
http://geo.umk.pl/en/wydzial/structure-of-the-faculty/department-of-spatial-management
http://geo.umk.pl/en/wydzial/structure-of-the-faculty/department-of-spatial-management
http://geo.umk.pl/studia/studia-stacjonarne/studia-stacjonarne-i-stopnia/turystyka-i-rekreacja
http://geo.umk.pl/studia/studia-stacjonarne/studia-stacjonarne-i-stopnia/turystyka-i-rekreacja
http://www.zut.edu.pl/eng/home/general-information.html
http://www.zut.edu.pl/eng/home/general-information.html
http://www.zut.edu.pl/eng/home/faculties/faculty-of-economics.html
http://www.zut.edu.pl/eng/home/faculties/faculty-of-economics.html
http://www.krk.zut.edu.pl/pl/2014-2015/wydzial-ekonomiczny/turystyka-i-rekreacja-S1/
http://www.krk.zut.edu.pl/pl/2014-2015/wydzial-ekonomiczny/turystyka-i-rekreacja-S1/
http://www.uniri.hr/
http://www.fthm.uniri.hr/index.php/ps-opcenito
http://www.unizd.hr/
http://www.unizd.hr/Default.aspx?alias=www.unizd.hr/tikz&
http://www.unizd.hr/Portals/0/ms/odjeli/TUR_HR.pdf
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5 HRVATSKA - Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet: 

http://www.efst.unist.hr/index.php?k=&p=  

6 ITALIA – Universita degli studi di Milano: 

http://www.unimi.it/ENG/default.htm, Faculty of Political, 

Economic and Social Sciences: http://www.facoltaspes.unimi.it/  

7 LITHUANIA - Vilniaus kolegija/University of Applied Sciences 

(VIKO): http://en.viko.lt/, Faculty of Business management: 

http://en.viko.lt/studies/faculties/faculty-of-business-management/, 

Department of Tourism management: 

https://en.viko.lt/media/uploads/sites/4/2014/09/Tourism-

Management.pdf     

8 България - Аграрен университет – Пловдив, http://www.au-

plovdiv.bg/index.php, Факултет по икономика, Катедра 

„Туризъм” 

9 TURKEY – Ondokuz Mayıs University – Samsun: 

http://www.omu.edu.tr/en; Faculty of tourism: 

http://www.omu.edu.tr/en/akademik/lisans/?okulkodu=94 

10 USA, OhioWortdern University, Pettid College of Law, Center for 

Democratic Governance and rule of Law 

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид на секои две 

години организира меѓународна научна конференција за 

услужниот сектор (INSCOSES - International Scientific Conference 

on Service sector) која,ги покрива следните подрачја: туризам, 

угостителство, гастрономија и нутриционизам, финансии и 

осигурување, царина и логистика. Во тек се подготовките за XIV 

конференција INSCOSES 2018.    

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, е вклучен во 

повеќе меѓународни проекти од примена на Европскиот кредит 

трансфер систем и Балканска мрежа на високо образование и тоа: 

 Student Mobility (ОМС) 2001/2004 година, склучен преку 

Универзитетот Св. Климент Охридски-Битола и l’Institut 

Universitaire des Maitres de L’Academiede de Toulouse, Франција; 

 Designing a long-term agricultural strategy for Albania under the 

framework of the Stability Pact, од ТЕМПУС програмата 2000 со 

Албанија и Факултетот за биотехнички науки во Битола; 

 Regional Cooperation Joint European Project, Curriculum 

Development, Enhancing regional cooperation in Southeastern 

Europe: curriculum updating and adoption for tertiary hospitality 

and tourism sources, од ТЕМПУС-ФАРЕ програма, со Грција и 

факултетот за туризам и угостителство во Охрид, 2000. 

 Проект за заштита на Охридското Езеро, 1991/2001 во 

компонентата А, Развој на институционална и законска рамка 

за унапредување на животната средина во сливот на 

Охридското Езеро; 

 TEMPUS AD JEP-15007/2000 (започнал во април 2001, а 

завршил во јуни 2004), со наслов: "Enhancing regional 

cooperation in South-eastern Europe: Curriculum updating and 

adoption for tertiary-level hospitality and tourism courses", 

контрактор е T.E.I. од Солун, Грција, а други земји учеснички 

http://www.efst.unist.hr/index.php?k=&p
http://www.unimi.it/ENG/default.htm
http://www.facoltaspes.unimi.it/
http://en.viko.lt/
http://en.viko.lt/studies/faculties/faculty-of-business-management/
https://en.viko.lt/media/uploads/sites/4/2014/09/Tourism-Management.pdf
https://en.viko.lt/media/uploads/sites/4/2014/09/Tourism-Management.pdf
http://www.au-plovdiv.bg/index.php
http://www.au-plovdiv.bg/index.php
http://www.omu.edu.tr/en
http://www.omu.edu.tr/en/akademik/lisans/?okulkodu=94
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се: Финска, Шкотска, Македонија, Албанија. 

 TEMPUS C-D JEP-17 121/2002 (започнал октомври 2003 а трае 

до август 2006), со наслов: "Advanced regional cooperation in 

South-easatern Europe: development of postgrdaduate curriculum 

for hospitality and tourism studies", контрактор Т.Е.И. од Солун, 

Грција, а други земји учеснички се: Финска, Италија, Англија, 

Македонија, Хрватска, Србија и Црна Гора, Албанија. 

 Проект Туристичка промоција на Охрид, како проект 

имплементиран праку канцеларијата Призма во Скопје, 

корелатор со агенцијата за меѓународен развој на САД и 

Факултетот за туризам и угостителство во Охрид, 2000-2003; 

 Проект По патеките на одржлив развој, 2000/2003, во 

корелација меѓу Факултетот за туризам и угостителство- Охрид 

и Здружение на Виши школи, Ст. Луис, Мисури, САД. 

 Custоmer – oriented brand-value measurement of the destination 

“Macedonia” in the Source Region of Germany, Германско-

македонски проект,  2008-2010. 

 Меѓународен проект и изработка на елаборат за меѓународно 

научно-стручно списание со IMPACT фактор. 2008-2012  

 Проект Мерење на четворен бренд за Mакедонија како 

туристичка дестинација во Германија, Факултетот за туризам и 

менаџмент во Хајде, Германија и Факултетот за туризам и 

угостителство Охрид, 2008-2009 

 Проект Master Studies in Tourism, Outdoor Recreation and Culture 

– MASTOC – European Commission Tempus IV, 2009 

 Проект German-Macedonian Training program and network 

“Sustainable Tourism” for SME in the Tourism Sector, Academics 

and other Promotors, ДБУ, Германија, 2011-2013 

 Проект Рурален туризам, Израел, Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид, Април, 2012 

 Проект American Cultural Studies in Tourism and Hospitality at the 

Faculty of Tourism and Hospitality – Ohrid, FTU-US Embassy 

Skopje, 2012 

 (2013 - 2016): IPA Cross-border Programme “Greece – Republic of 

Macedonia 2007-2013”, Project title - “Water Protection Thematic 

Park Actions: WATER.NET”; Greece - Municipality of Edessa, 

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki; 

Republic of Macedonia - Municipality of Ohrid, University St. 

Kliment Ohridski, Bitola, Faculty of Tourism and Hospitality, Ohrid 

 (2015 -): Наслов на проектот: „Социо-економски ефекти од 

туризмот во Охрид за период 2004-2014“, Факултет за туризам 

и угостителство, Охрид 

 (2015 -): Наслов на проектот: “Increasing market employability 

programme”. SWISSCONTACT и Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид 
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2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

НАСТАВНО-НАУЧНИОТ / НАСТАВНИЧКИОТ / НАУЧНИОТ СОВЕТ НА 

ЕДИНИЦАТА 
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД 

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ 
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4.ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ 

ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 

 Наставата на студиската програма по туризам на ФТУ - Охрид се организира во 

Охрид. Просторните услови и техничката опременост ги задоволуваат поттребите за 

одвивање на наставниот процес во факултетот. Сепак, посебно внимание се посветува 

на натамошно осовременување со што ќе се подобрат условите за изведување на 

наставната дејност. 

Вкупната површина на зградата на Факултетот за туризам и угостителство - 

Охрид е 2877 м
2
. 

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. 

  

Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и 

документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската 

програма се дадени во прилогот бр.1. 

 

5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА 

Просторот во којшто ќе се изведува наставата располага со следнава опрема: 

Вид на опрема Количина (парчиња) 

Cisco Router 2 

Cisco 16 Port 10/100 Switch 2 

ADSL Router / 4 port switch 1 

Wireless router / 4 port switch 10 

Switch 10/100 12 

Patch panel 1 

Rack 2 

Modem telelabs 512 1 

ServerIBM System x3650 

- Web server  

- Application server 

- Firewall server 

- DNS server 

 

 

 

5 
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- DataBase server 

Laptop 41 

PC Desktop 35 

Печатачи 40 

Скенери 5 

Smart Board 1 

Проектори 12 

Fax 2 

Finger уред за пријавување вработени 1 

Уреди за евиденција 12 

Polycom 7000 1 

License Win XP pro PC Desktop 5 

License Win XP pro Laptop 41 

 

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 Трошоците за реализирање на студиската програма паѓаат на товар на 

студентите, односно, трошоците за студирање студентите ги покриваат преку извори 

на самофинансирање. Изворите за самофинансирање на студентите може да бидат  

- самофинансирање од заинтересираните кандидати, 

- фондови и програми на ЕУ наменети за едукација и истражување 

- финансирање на одредени кандидати од страна на деловниот сектор, 

- меѓународни стипендии од различни извори, 

- потполно или делумно финансирање на успешни кандидати, директно од 

Владата или владините институции, 

- научно- истражувачки проекти 

 

Висината на износот за школарината, начинот на плаќање и другите услови се 

регулирани со Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола 

како и Конкурсот за запишување студенти во прва година на трет циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 
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7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Р.б. Звање, име и презиме 

на наставникот 

Предмети што наставникот ги предава или е 

планирано да ги предава на Единицата каде што 

се организира студиската програма 

1. 1 
Проф. Д-р Науме 

Мариноски, редовен 

професор 

Методологија на туристички валоризација на 

просторот 

2. 2 
Проф. Д-р Сашо 

Коруновски, редовен 

професор 

Методологија на туристички валоризација на 

просторот 

3.  
Проф. Д-р Иванка 

Нестороска, редовен 

професор 

Современи теории во меѓународниот туризам 

4.  
Проф. Д-р Лидија 

Симонческа, редовен 

професор 

Современи теории во меѓународниот туризам 

5. 3 
Проф. Д-р Симона 

Мартиноска, редовен 

професор 

Методологија на истражување на квалитетот во 

туризмот 

6.  
Проф. Д-р Габриела 

Ракичевиќ, редовен 

професор 

Методологија на истражување на квалитетот во 

туризмот 

7.  
Проф. Д-р Катерина 

Ангелевска Најдеска, 

редовен професор 

Маркетинг методологија во туризмот 

Истражување и менаџирање со ризиците во 

туристичкиот бизнис 

8.  
Проф. д-р Лилјана 

Баткоска, редовен 

професор 

Истражување на мотивацијата во туризмот 

Етика во научно-истражувачката работа  

9.  
Проф. д-р Пере 

Аслимоски, редовен 

професор 

Истражување на мотивацијата во туризмот 

Етика во научно-истражувачката работа  

10.  
Проф. Д-р Деса 

Косаркоска, редовен 

професор 

Контролинг на бизнис активностите во туристичките 

системи 

11.  
Проф. Д-р Мирјана 

Секуловска, редовен 

професор 

Контролинг на бизнис активностите во туристичките 

системи 

12.  
Проф. Д-р Гордана 

Речкоска, редовен 

професор 

Истражувања на храната во угостителството 

13.  
Проф. Д-р Ангела 

Василеска, редовен 

професор 

Истражувања на храната во угостителството 
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14.  
Проф. Д-р Митре 

Аврамоски, редовен 

професор 

Истражување на туристичкиот бизнис и туристичките 

дестинации во РМ 

15.  
Проф. Д-р Зоран Тунтев, 

редовен професор Истражување на туристичкиот бизнис и туристичките 

дестинации во РМ 

16.  
Проф. Д-р Цветко 

Андреески, редовен 

професор 

Квантитативни истражувања и предвидувања на 

туристичките појави 

17.  
Проф. Д-р Ристо 

Речкоски, редовен 

професор 

Правна методологија во туризмот 

18.  
Проф. Д-р Данијела 

Милошоска, вонреден 

професор  

Правна методологија во туризмот 

19.  
Проф. Д-р Јованка 

Билјан, редовен 

професор 

Истражувања на меѓународната трговија и туризмот 

20.  
Проф. Д-р Ристо 

Гогоски, редовен 

професор 

Истражувања на меѓународната трговија и туризмот 

21.  
Проф. Д-р Ирина 

Петровска, редовен 

професор 

Истражувања на јазичните комуникации во туризмот 

22.  
Проф. Д-р Јаготка 

Стрезовска, редовен 

професор 

Истражувања на јазичните комуникации во туризмот 

23.  

Проф. Д-р Татјана 

Димоска, вонреден 

професор 

Истражување на претприемничкиот и одржлив 

туристички развој  

24.  
Проф. Д-р Бранко 

Николовски, редовен 

професор 

Истражување на претприемничкиот и одржлив 

туристички развој  

25.  
Проф. Д-р Вера 

Караџова, вонреден 

професор 

Истражување и менаџирање со ризиците во 

туристичкиот бизнис 

26.  
Проф. Д-р Софронија 

Миладиноски, редовен 

професор 

Маркетинг методологија во туризмот 

27.  
Проф. Д-р Стојан 

Велкоски, редовен 

професор 

Квантитативни истражувања и предвидувања на 

туристичките појави 

28.  
Проф. Д-р Јове 

Кекеноски, редовен 

професор 

Институционална димензија на одржлив развој на 

туризмот 

29.  Проф. Д-р Снежана 

Дичевска, вонреден 

Институционална димензија на одржлив развој на 

туризмот 
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професор 

 

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во реализацијата 

на студиската програма. 

 

1. Проф. Науме Мариноски, редовен професор бр. 12-16/9 од 20.05.2016  год. 

2. Проф. Иванка Нестороска, редовен професор бр. 12-16/9 од 20.05.2016  год. 

3. Проф. Лилјана Баткоска, редовен професор бр. 1409-63/2 од 20.06.2017  год. 

4. Проф. Лидија Симонческа, редовен професор бр. 12-16/9 од 20.05.2016  год. 

5. Проф. Цветко Андреески, редовен професор бр. 12-16/9 од 20.05.2016  год. 

6. Проф. Ристо Речкоски, редовен професор бр. 12-16/9 од 20.05.2016  год. 

7. Проф. Катерина Ангелевска Најдеска, редовен професор бр. 12-16/9 од 

20.05.2016  год. 

8. Проф. Јове Кекеновски, редовен професор бр. 12-16/9 од 20.05.2016  год. 

9. Проф. Сашо Коруновски, редовен професор бр. 12-16/9 од 20.05.2016  год. 

10. Проф. Татјана Димоска, редовен професор бр. 12-16/9 од 20.05.2016  год. 

11. Проф. Снежана Дичевска, редовен професор бр. 1409 -29/2 од 09.06.2017 

12. Проф. Вера Караџова, редовен професор бр.1409 -29/4 од 09.06.2017 

13. Проф. Александар Трајков, редовен професор бр. 1409 – 29/05 од 09.06.2017 

14. Проф. Гордана Речкоска, редовен професор бр.1409 – 29/03 од 09.06.2017 

Покрај наставниците што имаат добиено решенија за менторства, барање за 

акредитирање ментор на оваа студиска програма имаат доставено и следниве 

наставници коишто се во редовен работен однос на Факултетот за туризам и 

угостителство – Охрид: 

 

1. Проф. Ристо Гогоски 

2. Проф. Мирјана Секуловска  

3. Проф. Габриела Ракичевиќ 

4. Проф. Јаготка Стрезовска 

5. Проф. Васко Речкоски 

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА 

УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ 

ПРЕДМЕТИ 

Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по 

одредени предмети од студиската програма се дадени во прилогот бр.2. 

 

9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ 

ШТО ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Во согласност со Меѓународната стандардна класификација на образованието – 

ISCD и Меѓународната Фраскатиева класификација студиската програма по туризам 

припаѓа во научното подрачје - општествени науки (5), во рамките на научното поле-

Туризам и угостителство (5.14), а во областа Туризам (51419). Согласно со 



19 

 

Меѓународна фраскатиева класификација, содржана во Фраскатиевиот прирачник од 

2015 годинa, а според чл.2 ст.16 од ЗВО студиската програма по финансии припаѓа во 

Научно поле од прво ниво-општествени науки (5), во рамките на научното поле од 

второ ниво - Туризам и угостителство (5.14), а во областа Туризам. 
 

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Трет циклус студии–aкадемски студии,ниво во Националната рамка на високо-

образовни квалификации VIII. 

 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

 

Општа цел на студиската програма е запознавање со современите сознанија од 

областа на туризмот и продлабочено усвојување на теоретските и истражувачките 

дострели, коишто на докторантите ќе им овозможат објективно, критичко и 

систематско следење и проучување на туризмолошките појави и проблеми. 

Профилирани цели на студиската програма се: 

-  усвојување на надградена методологија при истражување на појавите и 

процесите во областа на туризмот, 

- оспособување за креирање и самостојно реализирање на научно- 

истражувачки проекти, 

- практично оспособување и усовршување за примена на соодветни 

постапки и методи при проучувањето на конкретни појави и процеси, 

- запознавање со етичките норми при практикувањето на научно- 

истражувачката работа. 

 

Со оглед на тоа дека студиската програма е предвидено да се реализира, главно, 

со специфични припадни содржини, при нивното презентирање ќе бидат истакнати 

сопствените целни карактеристики од: методолошки аспект, персоналниот аспект, 

развојниот аспект, меѓународниот аспект, социјалниот аспект, заштитата на животната 

средина и одржливиот развој на просторот.  

 

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО 

ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 

И СПОРЕДЛИВОСТ СО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ 

ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ 
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Динамичниот раст и напредок во областа на туризмот бара континуирано следење 

на современите научни сознанија и нивно вклучување во студиските програми. 

Туризмот се карактеризира со големи и постојани промени, со динамичност, 

комплексност и интеракциска повзаност. Поради тоа е потребна хармонизација на 

конкретни сознанија во рамките на сложените процеси кои се однесуваат како на 

економски така и на општествен план. Ваквите тенденции го поттикнуваат интересот 

на стручната и научната јавност така што студиските програми на третиот циклус на 

студии постојано да се дизајнираат во согласност со современите потреби во 

професионална смисла. Исто така создадените услови за проучување на туризмот во 

рамките на третиот цуклус се  следат во европските и светските образовни системи. На 

тој начин се овозможува кадрите во туризмот да бидат прифатени не само во земјата, 

туку и надвор од неа. Иако постојната студиска програма одговара на современите 

принципи, научна издржаност и професионална насоченост, сепак е неопходни во 

креирањето на студиските програми да се има во предвид добрите практики во поглед 

на  знаењата, вештините и други професионални вредности. Во таа смисла, студиската 

програма се темели на современите научни сознанија во областа на туризмот, со што 

на студентите им се овозможува стекнување напредни научно-истражувачки, 

теоретски и практични знаења и ги оспособува со истражувачки квалитети.  

Студиската програма по ТУРИЗАМ од трет циклус на студии која ја нуди 

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид е во согласност со Болоњската 

декларација и Кредит Трансфер системот, со што е усогласена со европскиот простор 

за високо образование, а со тоа е овозможена и мобилност на студенти и академски 

кадар на Универзитети со сродни студиски програми. Досегашните искуства со 

мобилност на студенти и академски кадар произлегуваат од компатибилноста на 

студиските програми од областа на туризмот ФТУ – Охрид со слични програми на 

други Универзитети во странство. 

Факултетот за туризам и угостителство во Охрид е и лидер во иновативност и 

креативност на програми во регионов и пошироко. Токму туризмот како стручен и 

научен интерес е една од насоките во оваа смисла на целиот едукативен простор во 

Република Македонија. Низ целиот поранешен период се водеше сметка за 

усогласување на студиската програма од трет циклус со студиски програми од некои 

од светските универзитети.   
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 Како најпознати високо образовни институции од овој домен со кој е усогласена 

студиската програма треба да се наведат следниве: 

 

 London Business School 

https://www.london.edu/faculty-and-research/subject-areas/finance/phd-programme 

 Berlin School of Economics  

https://inomics.com/program/phd-at-the-berlin-school-of-economics-with-a-full-time-

scholarship-1343934 

 Aalto University School of Business - Finland 

https://inomics.com/program/phd-in-finance-1327267 

 Stockholm School of Economics 

https://www.hhs.se/en/education/phd/finance/ 

 Viena Graduate School of Finance 

https://www.wu.ac.at/en/programs/doctoral-phd-programs/phd-program-in-finance/overview/ 

 

13. РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО - ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Знаења и 

разбирање 
 Покажува знаење и разбирање од научното поле и област на 

студирање кое се надоградува на знаењата реализирани на 

вториот циклус на студии и обуки и се однесува во доменот 

на теоретските, практичните, концептуалните, 

компаративните и критичките перспективи според 

соодветната методологија. 

 Разбирање на определената област и познавање на тековните 

прашања во врска со научните истражувања и новите извори 

на знаење. 

 Покажува знаење и разбирање за фундаментални и 

 апликативни теории и методологии 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

 Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што 

покажува научен пристап во работата и професијата. 

 Покажува компетенции за идентификација, анализа и 

решавање на научни проблеми. 

 Се стекнува со способност за пронаоѓање и поткрепување 

аргументи во рамките на полето на студирање. 

Способност за 

проценка 
 Способност за прибирање, анализирање, оценување и 

презентирање информации, идеи и концепти од релевантни 

научни информации и податоци. 

https://inomics.com/program/phd-at-the-berlin-school-of-economics-with-a-full-time-scholarship-1343934
https://inomics.com/program/phd-at-the-berlin-school-of-economics-with-a-full-time-scholarship-1343934
https://inomics.com/institution/aalto-university-school-of-business-1327257
https://inomics.com/program/phd-in-finance-1327267
https://www.hhs.se/en/education/phd/finance/
https://www.wu.ac.at/en/programs/doctoral-phd-programs/phd-program-in-finance/overview/
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 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 последиците и да избере 

соодветно решение. 

Комуникациски 

вештини 
 Способност да комуницира и полемизира со научната, 

стручната и со широката јавност за информации, идеи, 

проблеми и решенија кога критериумите за одлучување и 

опсегот на задачата се јасно дефинирани. 

  Презема лична и поделена одговорност за колективни 

резултати. 

 Стекнува способност за независно учество со научен и 

професионален пристап во специфични и 

интердисциплинарни дискусии. 

Вештини на 

учење 
 Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 

проширување на научните знаења со висок степен на 

независност при продирањето во суптилни проблеми на 

науката 

 

14. РЕЗУЛТАТИ ОД УЧЕЊЕТО - СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА 

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

знаења и 

разбирање 

Дефинира појави и процеси од областите на туризмот; ги сумира 

резултатите од истражуваните појави/процеси; ги следи стратешките 

пристапи во туристичкиот развој; овозможува донесување препораки 

за оптимално функционирање на организациските системи во 

туризмот и ги систематизира развојните информации во насока на 

оптимален развој. Добиените резултати од истражувањата на 

појавите и односите во областа на туризмот ги става во користење ан 

заинтересираните страни со што се обезбедува теоретска и практична 

применливост во туристичката дејност. Дава преопораки за 

внесување иновативни ставови во смисла на подобрување на 

користењето на расположивите ресурси во дефинираните и 

диференцираните просторни и социо - економски сегменти. 

примена на 

знаењето и 

разбирањето 

Преку толкувањето на појавите и односите во туристичката дејност и 

посебните сегменти, односно со примена на предвидени методи, 

средства и инструменти овозможува стопанските субјекти во областа 

на туризмот, секторот на државните институции и корективниот 

сектор да ги искористат знаењата во системска стабилност на 

активностите. Ги користи и ги дизајнира податоците и информациите 

како предмет на истражувањата со научен интегритет и изнаоѓа 

основа за научно делување кон оптимализирање на процеси во 

туризмот. 

способност за 

проценка 

Преку споредувањето на податоците и информациите врши критичко 

оценување на резултатите, оценување на нивната веродостојност, 

навременост и соодветност, споредување и синтеза со веќе добиените 

сознанија и градење на стратегии за делување спрема тие појави. 

Со користење на издржана анализа и систематизација на добиените 
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резултати донесува заклучоци за истражуваните проблеми. 

Обезбедува способност за покренување на иницијативи на домашен и 

меѓународен туристички план. Во тој поглед е способен да се вклучи 

во меѓународните мрежи на туристичката дејност и настапува со полн 

научен интегритет. Способен е да обликува и реализира научно-

истражувачки проекти и да ја процени практичната применливост на 

добиените резултати. Може да ги прифати новите знаења и вештини 

за развој на туризмот и со тоа да врши критички согледувања за 

развојот на научната мисла од областа на туризмот и нејзината 

практична целисходност. 

комуникациски 

вештини 

Своите знаења ги става на располагање на туризмолошката стручна и 

научна јавност и врши размена на теоретски ставови и практични 

искуства. Подготвен е да воспостави односи со истражувачи кои 

имаат современи сфаќања за проблматиката на туризмот и неговиот 

развој. 

вештини на учење Способност за промовирање во академската и стручна јавност, 

идентификување на потребата од сопствена натамошна стручна 

надоградба и независно делување во насока на самостојно 

стекнување на нови знаења и вештини, во поширок општествен 

контекст и во областа на туризмот како негов научен интерес. 

Способност за преземање на одговорност за своите ставови и 

натамошно стручно, професионално усовршување засновано на 

знаења 
 

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Студиската програма е во времетраење од 3 (три) години односно 6 (шест) семестри. 

 

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да се стекнат 

со најмалку180 ЕКТС кредити. 
 

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 

СТУДИИТЕ 

Условите за запишување на трет циклус на студии се дефинираат од страна на 

Советот за докторски академски студии на единицата, во согласност со Законот за 

високо образование и со Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на трет циклус - докторски студии донесен од страна на 

Универзитетот ,,Св. Климент Охридски,,- Битола. Истите се доставуваат до 

Унивезитетот заради објавување на Конкурс за запишување за соодветната академска 

учебна година. 

Конкретни услови за запишување на кандидати на трет циклус се следните: 

• на предлог на Советот за трет циклус на универзитетот Св. Климент 

Охридски Битола - Универзитетот распишува Конкурс за запишување во трет циклус 

на докторски студии. 
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• Условите и критериумите за запишување на трет цилклус докторски 

студии се дадени според Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на трет циклус - докторски студии. 

 

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието 

на постдокторски студии. 

 

 

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Со оваа студиска програма се предвидени вкупно 4 задолжителни предмети, 

коишто на студентот му обезбедуваат 40 кредити. Во студиската програма се понудени 

вкупно 6 изборни предмeти. Секој изборен предмет се вреднува со 10кредити.Од 

бројот на понудени изборни предмети студентот треба да избере 3предмети кои вкупно 

се вреднуваат со 30 кредити. Исто така, студентот има обврска да изработи и јавно да 

брани докторски труд, којшто се вреднува со 60 кредити. Оценувањето на трудот се 

врши со две описни оценки: „го одбранил“/„не го одбранил“ докторскиот труд. 

Дополнителните активности предвидени со ЗВО се вреднувани со вкупно 50 кредити. 

 

ПРВА ГОДИНА 

Прв семестар 

Шифра Тип на активност кредити 

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН ПРЕДМЕТ 

ФТУДСТ 

01 Методологија на туристичка валоризација на просторот 10 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ФТУДСТ 

01И Изборен предмет 10 

ЗАДОЛЖИТЕЛЕН СЕМИНАР 

ФТУДСТ 

01.1С Етика во научно истражувачка работа 5 

ФТУДСТ 

01.2С Семинар за практики и истражувања во туризмот 5 

Вкупно кредити I сем. 30 

Втор семестар 

Шифра Тип на активност кредити 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 

ФТУДСТ 

02.1А Предавања и друг вид коминикациски активности 
10 

ФТУДСТ 

02.2А Меѓунаодна мобилност 20 
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Вкупно кредити II сем. 30 

 ВКУПНО КРЕДИТИ ПРВА ГОДИНА 60 

ВТОРА ГОДИНА 

Трет семестар 

Шифра Тип на активност кредити 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

ФТУДСТ 

03 Современи теории во меѓународниот туризам 10 

 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  

ФТУДСТ 

03И Изборен предмет 10 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 

ФТУДСТ 

03.1A 

Објавување на труд во референтна научна публикација или 

активно учество на меѓународен собир 10 

 Вкупно кредити III сем. 30 

Четврт семестар 

Шифра Тип на активност кредити 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 

ФТУДСТ 

04.1A 

Објавување на труд во референтна научна публикација или 

активно учество на меѓународен собир 10 

ФТУДСТ 

04.2A Пријава на теза (подготовка на теза – скица и нејзина одбрана) 20 

 Вкупно кредити IV сем. 30 

 ВКУПНО КРЕДИТИ ВТОРА ГОДИНА 60 

ТРЕТА ГОДИНА 

Петти семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 

ФТУДСТ 

05 Методологија на истражување на квалитетот во туризмот 
10 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ФТУДСТ 

05И Изборен предмет 
10 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 

ФТУДСТ 

05.1A Работа на докторски труд и поднесување извештаи за прогрес 
10 

                            Вкупно кредити V сем. 30 

Шестти семестар 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 

ФТУДСТ 

06.1A 

Поднесување на финална верзија и одбрана на докторска 

дисертација 30 

Вкупно кредити во шести семестар 30 

 ВКУПНО КРЕДИТИ ТРЕТА ГОДИНА 60 

ВКУПНО КРЕДИТИ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
180 
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20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 

ПРЕДМЕТИТЕИ ВКЛУЧЕНИ ДОПОЛНИТЕЛНИ АКТИВНОСТИ 

ПРЕДВИДЕНИ СО ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Утврден сооднос меѓу ЕКТС кредитите на понудените изборни наставни 

предмети и предвидените изборните предмети 

Број на понудени изборни наставни предмети  12 

Вкупен број на ЕКТС кредити на сите понудени изборни 

наставни предмети 

120 

Број на изборни наставни предмети што е предвидено да ги избере 

студентот од понудените изборни наставни предмети 
3 

Вкупен број на ЕКТС кредити на изборни наставни предмети 

што е предвидено да ги избере студентот од понудените изборни 

наставни предмети 

30 

 

Вкупниот број ЕКТС кредити на изборни наставни предмети што е предвидено 

да ги избере студентот од понудените изборни наставни предмети изнесува 120 и 

истиот е најмалку двојно поголем од вкупен број на ЕКТС кредити на сите понудените 

изборни наставни предмети кој изнесува 30 ЕКТС што е во согласност со член 139 став 

7 од ЗВО. 

Процент на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети во однос на 

вкупниот број ЕКТС кредити на студиската програма 

Број на предвидени изборни наставни предмети  3 

Број на ЕКТС кредити на предвидените изборни наставни предмети 30 

Процент на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети од 

вкупниот број кредити на студиската програма 

16.67% 

Вкупно ЕКТС кредити на студиската програма 180 

Процентот на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети изнесува 16,67% 

што е во согласност со член 139 став 6 од ЗВО, односнопроцентот на ЕКТС кредити на 

изборните наставни предмети треба да биде најмалку 10% а најмногу 30% од бројот на 

ЕКТС кредитите во студиската програма 

 

Листа на задолжителни предмети 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифра Име на предметот кредити 

ФТУДСТ 

01 Методологија на туристичка валоризација на просторот 
10 

ФТУДСТ 

03 Современи теории во меѓународниот туризам 
10 

ФТУДСТ 

05 

Методологија на истражување на квалитетот во 

туризмот 
10 
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Студиската програма во сите студиски години содржи задолжителни наставни 

предмети согласно со член 139 став и 3 од ЗВО. 

 

Листа на изборни предмети  

Шифра Име на предметот кредити 

 Прв семестар  

ФТУДСТ 

01.1И 

Истражување на мотивацијата во туризмот 
10 

ФТУДСТ 

01.2И 

Правна методологија во туризмот 
10 

ФТУДСТ 

01.3И 

Истражувања на храната во угостителството 
10 

ФТУДСТ 

01.4И 

Истражување на туристичкиот бизнис и 

туристичките дестинации во Република 

Македонија 

10 

 Трет семестар  

ФТУДСТ 

03.1И 

Квантитативни истражувања и предвидувања на 

туристичките појави 
10 

ФТУДСТ 

03.2И 

Маркетинг методологија во туризмот 
10 

ФТУДСТ 

03.3И 

Истражување на претприемничкиот и одржлив 

туристички развој  
10 

ФТУДСТ 

03.4И 

Контролинг на бизнис активностите во 

туристичките системи 
10 

 Петти семестар  

ФТУДСТ 

05.1И 

Истражувања на јазичните комуникации во 

туризмот 
10 

ФТУДСТ 

05.2И 

Истражување и менаџирање со ризиците во 

туристичкиот бизнис 
10 

ФТУДСТ 

05.3И 

Истражувања на меѓународната трговија и 

туризмот 
10 

ФТУДСТ 

05.4И 

Институционална димензија на одржлив развој на 

туризмот 
10 

 

Од понудената листа на изборните наставни предмети студентот треба да избере 

еден предмет од понудените четири предмети во прв семестар (10 ЕКТС од вкупно 

понудените 30 ЕКТС), еден предмет од понудените четири во трет семестар (10 ЕКТС 

од вкупно понудените 30 ЕКТС) и еден предмет од понудените четири во петти 

семестар (10 ЕКТС од вкупно понудените 30 ЕКТС), што е во согласност со член 139 

став и 3 и став 7 од ЗВО. 

Покрај вклученоста на задолжителни и изборни наставни предмети во секоја 

студиска година, во структурата на студиската програма се предвидени и 

дополнителни задолжителни активности согласно член 136 од Законот за високото 

образование 
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Дополнителни задолжителни активности во студиската 

програма 
кредити 

Етика во научно истражувачката работа 5 

Семинар за практики и истражувања во туризмот 5 

Предавања и друг вид комуникациски активности 10 

Меѓународна мобилност 20 

Објавување на труд во референтна научна публикација или активно 

учество на меѓународен собир 

10 

Објавување на труд во референтна научна публикација или активно 

учество на меѓународен собир 

10 

Пријава на теза (подготовка на теза – скица и нејзина одбрана) 20 

Работа на докторски труд и поднесување извештаи за прогрес 10 

Поднесување на финална верзија и одбрана на докторска дисертација 30 

Вкупно ЕКТС кредити од дополнителни задолжителни активности 

во студиската програма 

120 

 

Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска 

програма, од аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, 

вклученоста на задолжителните компоненти за докторски програма како и соодносот 

на ЕКТС кредитите, е во согласност со Законот за високото образование. 

 

21.ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 

ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се 

определува со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во согласност со бројот на 

расположиви акредитирани ментори на трет циклус студии.  

 

22.ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните 

програми книжен фонд на домашни и странски монографски публикации; како и голем 

број домашни и странски стручни списанија што во целост ја покриваат задолжителна 

и дополнителна литература за предметите од студиската програма.Листата на 

задолжителната и дополнителната литература за секој наставен предмет е јавно 

објавена и достапна на интернетстраната на единицата. Дополнително, за потребите на 

истражувачките активности во рамките на предметните програми, на располагање на 

студентите им се on-line бази наподатоци. 

 

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 

Web страната на единицата: www.ftu.uklo.edu.mk 
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Web страната на Универзитетот:www.uklo.edu.mk 

 

24. РОКОВИ ЗА ЗАВРШУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ АКТИВНОСТИ 

 Роковите за завршување на предвидените активности  се регучирамни со 

Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на 

трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. 

 

25. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО 

НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

 Студентот кој ќе ги изврши сите обврски предвидени со студиската програма се 

стекнува со звање Доктор на науки од областа на туризмот. 

 Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што 

студентот го стекнува по завршувањето на студиската програма е PhD in Tourism. 

 

26. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 

ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во 

согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на 

Република Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и 

оценување на квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на 

Република Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на 

Европската асоцијација на универзитети (ЕУА).Во согласност со зацртаната мисија на 

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: 

настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација.  

Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот 

на наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и 

спроведува Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и 

Универзитетската Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на 

Универзитет. Покрај другите индикатори, информации по различни прашања за 

студиската програма се добиваат и преку искажаното мислење од организирана 

студентска анкета во текот на годината и истото е во насока на преземање соодветни 

корективни мерки и активности. 

27. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА 

 

Комисијата за самоевалуација на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид 

изврши анализа на повеќе сегменти од работењето на Факултетот, која опфати:  

 Опис на Факултетот,  

 Сите студиски програми на додипломски студии, 

 Наставен и соработнички кадар, 

 Наставна дејност, 

http://www.uklo.edu.mk/
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 Студенти, 

 Простории и материјални ресурси, 

 Логистика, 

 Надворешна соработка на Факултетот, 

 Научно истражувачка работа на Факултетот, 

 Финансирање.  

Анализата на секој сегмент овозможи донесување на констатации за постојните 

состојби и за проблемите кои се јавуваат во процесот на работата. При тоа користејќи 

ги методите на споредување, дескрипција и расчленување, дедуктивниот метод и 

моделот на SWOT анализа, за секој сегмент се идентификувани добрите страни во 

работењето, слабостите во работењето, можностите кои ќе придонесат за надминување 

на слабите страни во работењето, како и опасностите, односно тешкотиите кои што 

можат да се јават на патот на реализирање на целите на Факултетот.  

И покрај наведените потешкотии кои се јавуваат при обавувањето на работниот 

процес, општ заклучок е дека Факултетот има значајни постигнувања на полето на 

наставната и научно-истражувачката работа. Факултетот во еден перманентен процес 

работи на осовременување на постојните студиски програми, воведува нови 

атрактивни студиски програми прифаќајќи ги предизвиците на турбулентното 

опкружување. Исто така, Факултетот перманентно ја проширува и продлабочува 

меѓународната соработка со сродни институции во земјата и надвор од неа. Вклучен е 

во изготвување на проекти и организира меѓународни симпозиуми и конференции.  

Факултетот им обезбедува релативно висок студентски стандард на студентите, 

можности за нивно вклучување во низа активности, посети на странски универзитети 

во рамките на меѓународната размена на студенти. Студентите исто така се вклучени 

во процесот на управување преку учество во Наставно-научниот совет на Факултетот и 

деканатската управа. Просторните и материјалните ресурси, како и логистиката на 

Факултетот задоволуваат, но се јавуваат проблеми во обезбедувањето на средства за 

финансирање на опремувањето на одредени простории (ресторан, кујна, лаборатории 

за испитување на квалитетот на храна, ботаничка градина) и набавка на 

пософистицирана опрема за истите, а со цел за подигнување на квалитетот на 

практичната настава, која што поради природата на Факултетот претставува значаен 

дел на вкупната наставна дејност и научно-истражувачка работа. 
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На спроведената анкета студентите требаше да се изјаснат за секое од поставените 

прашања со оцени од 1 до 5, при што 1 е најниска, а 5 највисока оцена, односно: 5 -   

потполно се согласувам; 4 - главно се согласувам; 3 - ниту се согласувам, ниту не се 

согласувам; 2 - главно не се согласувам; и 1 - воопшто не се согласувам. Анкетата ги 

покажа следните сублимирани резултати, кои комисијата ги коментираше: 

- На прашањето дали наставникот е соодветно подготвен за квалитетна реализација на 

наставата, средната оценка од страна на испитаниците изнесува 4.74 што претставува 

солиден одговор, односно скоро сите одговори главно се согласуваат. Тоа се однесува 

за сите наставници.  

- Второто прашање кое се однесува на тоа дали наставникот за време на предавањата е 

посветен и умее да го задржи вниманието на студентите до крајот на предавањата, 

испитаниците одговориле со средна оценка од 4.70, што значи дека скоро сите 

студенти за сите наставници главно се согласиле дека наставниците се посветени и го 

задржуваат вниманието до крајот на предавањата.  

- На третото прашање анкетираните студенти одговориле исто така позитивно, односно 

дека наставниците ги поттикнувале студентите на активности, самостојни активности и 

стимулирање на прашања, со средна оценка од 4.70, односно главно се согласуваат со 

тоа.  

- Дали наставниците редовно ја одржувале наставата по своите предмети, студентите 

главно се согласиле со тоа, со релативно висока средна оценка од 4.74. 

- Студентите за тоа дали наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка 

со нив, одговориле дека главно се согласуваат, односно средна оценка од 4.70. 

- За личната култура и однесувањето на наставниците студентите одговориле исто дека 

главно се согласуваат дека се на високо ниво со висока средна оценка од 4.75. 

- За тоа дали наставниците објективно ги оценуваат резултатите од работата на 

студентите тие одговориле дека главно се согласуваат со средна оценка од 4.69. 

- Студентите за прашањето дали постои соодветна основна и дополнителна литература 

по задолжителните предмети одговориле дека главно се согласуваат со тоа тврдење со 

висока средна оценка од 4.67. 

Глобална оценка од спроведената анкета е дека добиените резултати се прилично 

задоволителни и тоа по сите прашања. Постојат одредени очекувани варијации кои 

произлегуваат од индивидуалните карактеристики на наставниот кадар, спецификите 

на предметите, неделниот фонд на часови, студиската година, како и варијации што 
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произлегуваат од случајниот избор на студентите во примерокот. Меѓутоа, за сите 

наведени прашања добиени се повисоки оценки од 4.6.  

Добра страна: Според добиените резултати, наставниците генерално одговараат 

на задачите во смисла на квалитетно одржување на наставата, односот и 

комуникацијата со студентите, оценувањето на студентите, како и редовност на 

наставата.  

Слаба страна: Недостаток од млади соработници во тимот на вработени на ФТУ- 

Охрид, што долгорочно води кон непостоење на континуитет во изградувањето на 

соодветна замена на професорите кои заминуваат во пензија.  

Можности: Користење на современа странска, преведена литература како основна 

и дополнителна во предавањата и вежбите. Искористување на разните проекти и 

грантови за размена и студиски престои за усовршување и обука во странство, како и 

престои на наставници од универзитети во странство на ФТУ. Корисни ефекти од 

можностите кои ги нуди клиничката настава која допринесува за квалитетот на 

вкупната настава.  

Тешкотии: Недостаток на софистицирана опрема за дел од стручните предмети, за 

кои факултетот е во тек на реализација.  

Акционен план: Во соработка со Министерството за образование, да се пристапи кон 

изнаоѓање на средства за дополнувње на опремата, како и вработување на 

соработници. 
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28. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА 
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ПРИЛОГ БР.2 
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ПРИЛОГ БР.3 

Предметни програми за предметите вклучени во студиската програма 

 

Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
МЕТОДОЛОГИЈА НА ТУРИСТИЧКАТА 

ВАЛОРИЗАЦИЈА НА ПРОСТОРОТ 

2. Код ФТУДСТ 01 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Прва Година / Прв Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. Наставник Проф. Д-р Науме Мариноски Проф. Д-р Сашо Коруновски 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Целта на предметната програма, студентите да се 

оспособат и методолошки да се подготват за истражувачки 

активности во областа на вреднување, активирање и 

ставање во функција на елементите, појавите и процесите 

во просторот во функција на развој и унапредување на 

туризмот. 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

Вовед во истражувањето на валоризациските компоненти 

на туризмот 
Методолошки пристап на значењето на вредностите во 

туризмот 
Анализа на просторните компоненти како посебна 

вредност 
Аксиолошка димензија на појавите и односите во туризмот 
Искуства и практики во меѓународните валоризациски 
процеси во областа на туризмот 
Туризмот и етичките вредносни компоненти 
Нормативни етички теории 
Туризмот и естетиката 
Социјалната компонента на естетиката и одржливиот 

развој 
Перспективи во естетско - етичките аксиолошки 

компоненти на туризмот 
Развојните перспективи и кодексот на туристичкиот 

простор 
Глобалниот кодекс на 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 

13. 
Вкупен расположив фонд на 

време 

250 часови 
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14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

90 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

40 часови 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 70 часови 

16.2 Самостојни задачи 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Бранислав Пиха Современа 

администрација - 

Београд 

1983 

2. Christine Landorf Managing for 

sustainable tourism: a 

review of six cultural 

World Heritage Sites 

Journal of Sustanable 

Tourism, Routledge, 

2009 

3. Željko Bjeljac, 

Jovana Brankov, 

Dobrica Jovičić, 

Nevena Ćurčić, 

Aleksandra Terzić 

Valorization of Natural 

and Anthropogenic 

Tourist Potentials in 

Undeveloped Regions 

of Transition Countries 

2010 

4. Erik Lundberg Evaluation of Tourism 

Impacts – a sustainable 

development 

perspective 

University of 

Gothenburg, 2011 

5. Бранислав Пиха Современа 

администрација - 

1983 
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Београд 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1.  Review de tourisme -  

Paris  

2011  

 

2.  Tourism research –  

Pacific journal  

2011  

 

3.    
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
СОВРЕМЕНИ ТЕОРИИ ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 

ТУРИЗАМ 

2. Код ФТУДСТ 03 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Втора Година / Трет Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 

Наставник Проф. Д-р Иванка Нестороска 

Проф. Д-р Лидија Симонческа 

 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршен втор циклус на студии  

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Во туристичката теорија постои широк обем на  

проучувања на туризмот  придонесувајќи кон 

проширување и продлабочување на знаењата за 

спецификите на оваа значајна современа 

општествено-економска појава. Теоретското 

проучување на туризмот претставува потреба  за 

студентите кои се определиле  да стекнат 

продлабочени знаења на докторските студии, со што 

ќе се оспособат за критичко размислување на  

појавите и односите на овој феномен. во меѓународни 

рамки. Посебно внимание се посветува на 

присуството и карактеристиките на современите 

трендови во меѓународниот туризам, како и анализа 

на на туризмот со неговото појавување и развојот. 

Поврзаноста и обусловеноста на туризмот со  

вработеноста, развојот и примената на развојните 

цели на ОН за туризам, глобалното затоплување, 

зелената економија, одржливиот развој на туризмот, 

проучувањето на проблемите и предизвиците, како и 

развојот на туризмот после кризата, претставуваат 

основни теми на  кои во изучувањето на овој предмет 

ќе се посвети посебно внимание 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

Развој на теоријата за туризмот 

Анализа на карактеристики на современите трендови 

во меѓународниот туризам.  

Глобализацијата и туризмот.  

Нов ера на туризмот   

Теорија на одржлив развој на туризмот.   

Теоретски основи на планирањето во туризмот и 

неговото промовирање 
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Меѓународни димензии на економските, 

општествените и културните аспекти на туризмот.  

Теоретски и практични студии на истражување на 

туризот како инструмент за развој 

 

Туризмот и влијанието на климатските промени 

Планирање и предвидување на идниот развој на 

туризмот  

Изучување на примери на најдобри практики на 

туризам според UNWTO, WTTC, UNESCO,  

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 расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

90 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

40 часови 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 70 часови 

16.2 Самостојни задачи 50 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 
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1. William F. Theobald Global Tourism Elsevier, 2004 

2. J.R,Brent Ritchie and 

Charles R. Goeldner 

Travel, tourism and 

Hospitality Research 

John Wiley and Sons, 

Inc. 1994 

3. Jafar Jafari  and  

Liping A.Cai 

Bridging Tourism 

Theory and Practice 

Emerald, 2011 

4. David Weaver Sustainable Tourism Elsevier Ltd. ,2006 

5. Peter Keller & 

Thomas Bieger, eds  

Productivity in 

Tourism-Fundamentals 

and concepts for 

achieving growth and 

competitiveness 

AIEST-Erich Schmidt 

Verlag, Berlin, 2007 

 6.  Peter Keller & 

Thomas Bieger, eds 

Managing change in 

Tourism: Creating 

opportunities –

overcoming obstacles 

AIEST-Erich Schmidt 

Verlag, Berlin, 2010 

 7.  Peter Keller & 

Thomas Bieger, eds 

Tourism Development 

after crisis: Global 

imbalances-poverty 

alleviation 

AIEST-Erich Schmidt 

Verlag, Berlin, 2011 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. M.Buck & R. 

Conrady 

Trends and Issues in 

Global Tourism 

Springer, 2007 

2. Helle Sorensen International Travel and 

Tourism 

Delmar Publishers, 

2004 

3. UN UN Millenium goals www.un.org    

  4.   UNWTO   www.unwto.org  

 

http://www.un.org/
http://www.unwto.org/
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
МЕТОДОЛОГИЈА НА ИСТРАЖУВАЊЕ НА 

КВАЛИТЕТОТ ВО ТУРИЗМОТ 

2. Код ФТУДСТ 05 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Трета Година / Петти Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник Проф. Д-р Симона Мартиноска 

Проф. Д-р Габриела Ракичевиќ 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Целта на овој предмет е студентите на третиот циклус 
студии по туризам да се запознаат со методолошкиот 
аспект на истражување на квалитетот во областа на 
туризмот. Во тој контекст тие треба да стекнат сознанија за 
систематскиот пристап во решавањето на одредени 
проблеми од оваа област преку примена на соодветни 
методи, техники и средства. 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

- Поим за квалитет 

- Квалитетот и стандардизацијата 

- Филозофии во менаџментот на квалитет 

- Модели за обезбедување на квалитет 

- Детерминирање на методолошкиот аспект на 

истражување на квалитетот во туризмот 

- Методолошкиот аспект на истражување на квалитетот во 

рамките на останатите видови истражуања 

- Карактеристики на методолошкиот аспект на истражуање 

на квалитетот во туризмот 

- Спроведување на истражуањето 

- Постапка за спроведуање на истражувањето на 

квалитетот во туризмот 
      о Суштина на постапката  

      о Видови постапки 

      о Конструирање на сопствена постапка 

- Содржина на постапката на истражувањето 
      о Дефинирање на проблем, цел и приод кон 

истражувањето 

      о Претходно (прелиминарно) истражување на 

истражуваниот проблем 

      о Изработка на истражувачки проект  
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      о Детерминирање на потребните податоци неопходни 

во истражувањето  

     о Избор на методи за прибирање на информации 

     о Прибирање, регистрирање и контрола на собраните 

податоци  

     о Обработка и анализа на собраните податоци 

     о Донесување заклучоци и препораки  

     о Изработка на извештај за спроведеното истражување 

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 расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 
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1. Мартиноска Симона 

Ракичевик Габриела 

Истражување на 

квалитетот во 

туризмот 

ФТУ - Охрид / Во 

припрема 

2.    

3.    

4.    

5.    

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Баткоска Лилјана Методологија на 
научното истражување 

ФТУ - Охрид / 2005 

2. Дуковски Владимир Менаџмент на 

квалитетот 

УКИМ - Скопје / 2003 

3.    
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
МАРКЕТИНГ МЕТОДОЛОГИЈА ВО 

ТУРИЗМОТ 

2. Код ФТУДСТ 03.2И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Втора Година / Трет Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник Проф. Д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 

Проф. Д-р Софронија Миладиноски 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Студентите од трет циклус на студии да стекнат 

знаења за истражување работењето на домашниот и 

меѓународните туристички пазари (дескриптивно и 

емпириски), како значаен фактор за развој на 

туризмот и да 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 проблеми кои се јавуваат во доменот на 

маркетингот на туристичките дестинации. 

11. 

Содржина на предметната 

програма 
 ДЕФИНИРАЊЕ НА МАРКЕТИНГОТ 

 КОНЦЕПЦИСКИ РАЗВОЈ НА 

МАРКЕТИНГОТ 

 ПАЗАР И СЕГМЕНТИРАЊЕ НА ПАЗАРОТ 

 ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО 

 ОЗНАЧУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ СО 

МАРКА НА КВАЛИТЕТ, ПАКУВАЊЕ И 

ЕТИКЕТИРАЊЕ 

 ДИСТРИБУЦИЈА 

 ПЛАНИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ 

 ЦЕНОВНИ СТРАТЕГИИ 

 ПРОМОЦИЈА 

 КОНТРОЛА НА МАРКЕТИНГ 

АКТИВНОСТИТЕ 

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. 
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13. 
Вкупен расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Dibb S., Simkin L., 
Pride M., W., Ferrell 
C., O., 

Marketing: Concepts 

and Strategies 

 

, Houghton Mifflin 
Company, 1991 

2. Doole I., Lowe R., International Marketing 

Strategy,  

 

International 

Thompson Business 

Press, London, 1999 

3. Kotler P., Amstrong 

G., 

Principles of Marketing,  

 

 

 

Upper Saddle River, 

New Jearsy, 2008 

 

Pearson Education, 
Inc., Upper Saddle 
River, New Jearsy, 
2008 
  

4. Piekarz M., Jenkins 
I., Mills P. 

Risk and Safety 

Management in the 

Leisure, Events, 

CABI, UK, 2015 
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Tourism and Sports 

Industries 

 

5. Миладиноски, С. Маркетинг 

методологија во 

туризмот 

 ФТУ, ЦНИР, Охрид, 

2012 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Милисављевић М., 

Тодоровић Ј.,  

Маркетинг стратегије,  

 

Институт за тржишна 
истраживања, 
Белград, 1996 

2. Novak B., Meler M., 
Barković D., 

Odlučivanje u 

marketing,  

 

Informator, Zagreb, 

1986 

3. Vracar D.,  Marketing usluznih 
delatnosti 
 

Ekonomski fakultet, 
Beograd, 1991 
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА МОТИВАЦИЈАТА ВО 

ТУРИЗМОТ 

2. Код ФТУДСТ 01.1И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Прва Година / Прв Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник Проф. д-р Лилјана Баткоска - носител  

Проф. д-р Пере Аслимоски - член 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Студентите од трет циклус на студии да стекнат 

знаења за истражување на мотивациските процеси 

(дескриптивно и емпириски), како значаен фактор за 

развој на туризмот 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 мотивациски процеси и величини и нивната 

взаемна условеност и поврзаност со туризмот. 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

Мотив, мотивација, туризам; Механизми и услови на 

настанување на мотивацијата во контекст на 

туристичките патувања и туризмот воопшто; 

Идентификација на мотивацијата; Несвесна и свесна 

мотивација; Внатрешна и надворешна мотивација; 

Класификација на мотивите; Сложеност на мотивите; 

Хиерархија на мотивите; Туристички мотиви и 

класификации; Однесувањето и мотивацијата на 

туристичките потрошувачи; Методолошки пристап во 

истражувањето на мотивацијата и креирање 

мотивациски модел на однесувањето на туристичките 

потрошувачи; Специфичности на мотивациската 

констелација на туристичките потрошувачи, активни 

и потенцијални : системот на вредности, 

емоционалните профили, ставови и мислење, 

истражување на корелациските односи на 

мотивациските поттикнувачи и насочувачи; Креирање 

на мотивациски профил на домашните и на 

странските туристички потрошувачи; Научно 

засновано вреднување на значењето на 

истражувањето на мотивацијата како сложен 

психодинамички процес за севкупниот развој на 
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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 расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Проф. д-р Лилјана 

Баткоска 
Мотивацијата во 

туризмот и туристичката 

пропаганда 

ФТУ - Охрид/2000 

2.    

3.    

4.    
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5.    

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Проф. Д-р Лилјана 

Баткоска 
Психологија во туризмот 

и угостителството; 

Однесување на 

потрошувачите 

ФТУ/2005 

2.    

3.    
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
КОНТРОЛИНГ НА БИЗНИС АКТИВНОСТИТЕ 

ВО ТУРИСТИЧКИТЕ СИСТЕМИ 

2. Код ФТУДСТ 03.4И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Втора Година / Трет Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник Проф. Д-р Деса Косаркоска  

Проф. Д-р Мирјана Секуловска 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

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 функциј а 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. 

11. 

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 



80 

 

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. 

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 расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. Јазик на кој се изведува македонски 
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наставата 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. д-р Деса Косаркоска Контролинг-со анализа 

на работење на хотелски 

претпријатија 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид, 

2008 

2. д-р Мирјана 

Секуловска 
Менаџмент 
Информациски 
Системи 

ФТУ, Охрид, 2004 

3. d-r K. Ziegenbein  

 

Деловно планирање 

со  

примена во 

туристичките 

претпријатија  

Fakultet za turistichki I  

hotelski menagzment, 

Opatija,2003  

4. д-р Лидија 

Симонческа 
Деловно планирање со 

примена во 

туристичките 

претпријатија 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид, 

2010 

5. Zdenko Cerovic  

 

Hotelski menagzment  

 

Fakultet za turistichki I  

hotelski menagzment, 

Opatija,2003  

6. d-r Slavko Karavidic,  

d-r Dragan Ivkovic,  

d-r Desa Kosarkoska  

Osnovi fiansijskog  

menadzmenta  

Visoka shkola za 

poslovnu  

ekonomiju 

preduzetnishtvo, 

Beograd  

2011  

7. Robert N. Antony,  

Vijay Govindarajan  

Management Control  

Systems  

McGraw-Hill 2001  

 

8. д-р Мирјана 

Секуловска 
Информациски системи 
во туризмот 

Авторизирани 
предавања 2012 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Кенет & Џејн Лаудон Менаџмент 
Информациски 
системи 

Арс Ламина, Скопје, 

2010 

2. д-р Деса Косаркоска Сметководство Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид, 

2012 

3. Огнен Симеонов Контролинг Софија, 2001 



82 

 

4.  Ivanka Avelini  

Holjevac  

Kontroling, Upravljanje 

poslovnim rezultatom  

 

Fakultet za turistichki I 

hotelski menagzment, 

Opatija,2003  
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ИСТРАЖУВАЊА НА ХРАНАТА ВО 

УГОСТИТЕЛСТВОТО 

2. Код ФТУДСТ 01.3И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Прва Година / Прв Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник Проф. Д-р Гордана Речкоска 

Проф. Д-р Ангела Василеска 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Основна цел на предметната програма е студентите да се 

оспособат самостојно да вршат анализа на нутритивните 

вредности, квалитативен и квантитативен состав на 

животните намирници, анализи и врз таа основа 

самостојно да креираат и да ги усовршуваат менијата во 

туризмот и другото угостителство. Исто така значајна цел 

е оспособување на студентите за компаративна анализа на 

начините на конзервирање, чување и транспорт на 

животните намирници 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

1. Храната како значаен фактор во угостителската понуда 
2. Истражување на составот на храната 
3. Истражување на енергетската и физиолошката 

вредност на храната во угостителството - 

составување на дневни оброци 
4. Истражување на хранливите продукти кои се 

користат во угостителството 

5. Истражување на видовите менија во 

угостителството 
6. Истражување на рестораните за вегетаријанска 

исхрана 
7. Истражување на начинот на конзервирање, чување 

и подготвување на храната во угостителството 
8. Молекуларна гастрономија 
9. Истражување на труењето со храна во 

угостителството 
10. Истражување на имплементација на НАССР 

стандардот во угостителските објекти 
11. Истражување на хигиената на персоналот и во 

угостителските објекти 

 

12. 

Методи на учење дискусии; консултации; индивидуална и групна работа; 

семинари; семинарски работи; вежби; изработка на 

проект, учество во работата на истражувачки тимови, 
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истражувачка практика, посета на организации и 

заедници и сл. 

13. 
Вкупен расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Речкоска Г., 
Василеска А. 

Истражување на храната 

во угостителството 

во подготовка 

2.    

3.    

4.    

5.    

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Речкоска Г., 
Василеска А. 

Нутрицизам ФТУ - Охрид, 2007 

2. Василеска А. Диететика ФТУ - Охрид, 2009 
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3. Шкрињар М., 
Пешановиќ Д. 

Храна у 
угоститељству и њено 

чување 

Нови Сад, 2007 
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИОТ 

БИЗНИС И ТУРИСТИЧКИТЕ ДЕСТИНАЦИИ 

2. Код ФТУДСТ 01.4И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Прва Година / Прв Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник Проф. Д-р Митре Аврамоски 

Проф. Д-р Зоран Тунтев 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Целта на предметната програма е да даде содржајна 

наобразба на идните теоретичари, практичари и креатори 

на деловна политика во туризмот од областа на 

туристичкиот бизнис. Сето тоа преку систематско и 

методско истражување, анализирање и објаснување на 

појавите , односите и движењата во туристичкиот бизнис и 

откривање на законитостите кои владеат со тие односи, 

појави и движења. 

11. 

Содржина на предметната 

програма 
Истражување на туристичкиот бизнис 

1. Поим за туристички бизнис 
2. Карактеристики и специфичности на туристичкиот 

бизнис 
3. Истражување на специфичностите на туристичкиот 

бизнис во одделни дејности 
4. Истражување на инвестициите во туристичкиот 

бизнис 

5. Истражување на факторите од кои зависи 

работењето во туристичкиот бизнис 

6. Истражување на елементите на процесот на 

репродукција во туристичкиот бизнис 
7. Истражување на организационите аспекти на 

туристичкиот бизнис 
8. Истражување на облиците на поврзување и 

интеграција во туристичкиот бизнис 
9. Хоризонтална и вертикална координација на 

активностите во туристичкиот бизнис 

10. Истражување на местото на локалната самоуправа 

во туристичкиот бизнис 

 

Истражување на туристичката дестинација  

1. Истражување на потребата од дестинациски настап 
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на туристичкиот пазар 
2. Истражување на предностите од дестинацискиот 

настап 
3. Координација на активностите на локално ниво 
4. Истражување на улогата на локалната заедница во 

туристичкиот бизнис 
5. Е- дестинација 

 

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 расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Аврамоски М. Тунтев 
З. 

Истражување на 

туристичкиот бизнис и 

туристичката 

Во припрема 
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дестинација 

2.    

3.    

4.    

5.    

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 

Наслов на наставниот 

предмет 
КВАНТИТАТИВНИ ИСТРАЖУВАЊА И 

ПРЕДВИДУВАЊА НА ТУРИСТИЧКИТЕ 

ПОЈАВИ 

2. Код ФТУДСТ 03.1И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Втора Година / Трет Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник Проф. Д-р Стојан Велкоски  

Проф. Д-р Цветко Андреески 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Стекнување на напредни знаења од областа на 

апликативната статистика во однос на треите различни 

видови на податоци: крос-секциски, временски серии и 

панел податоци. 
Основната цел е аналитичко истражување во областа на 

туризмот користејќи најнови знаења од областа на 

апликативната статистика, како и користење на современ 

софтвер (ЅАЅ, Е-у1етоѕ, ЅРЅЅ) за анализа 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

Користење на софтвер за статистичка анализа 

Дескриптивна анализа Модели на континуиран раст 

Модели на дисконтинуиран раст Каузални модели 
Специјални видови на регресиони модели УАК и модели 

за идентификација на системи Авторегресиони модели 

(АКСИ) 
Нелинеарни модели 

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 расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 
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16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Agung, I.N.  

 

Time Series Data  

Analysis Using 

Eviews  

 

John Wiley&Sons, Inc.,  

2009  

2. Yaffee, R. andMcGee  

 

Introduction toTime  

Series Analysis and 

Forcastingwith 

Application of SAS and 

SPSS  

Academic Press, Inc., 

New  

York, 2000  

3. Enders, W.  

 

Applied Econometric  

Time Series  

John Wiley&Sons, Inc.,  

New York, 2004  

4.    

5.    

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Wooldridge, J.M.  

 

Econometric Analysis  

of Cross Section and  

Panel Data  

The MIT  

Press, Cambridge, 
Massachusetts, 2002  

2.    

3.    
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ПРАВНА МЕТОДОЛОГИЈА ВО ТУРИЗМОТ 

2. Код ФТУДСТ 01.2И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Прва Година / Прв Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник Проф. Д-р Ристо Речкоски  

Проф. Д-р Данијела Милошоска 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Запознавање со правните појави и односи кои се 

појавуваат во туризмот, запознавање со правната 

регулираност на појавите и односите во туризмот, како и 

оспособување на докторантите за сфаќање на 

методолошките принципи на истражување на правите 

појави и односи во туризмот, како и практична примена на 

истражувањето. Особен осврт се дава на домашната 

легислатива во туризмот на сите нивоа, а исто така и на 

меѓународната легислатива во туризмот, со посебен осврт 

на најзначајните мултилатерални конвенции од областа на 

туризмот, Актите на ЕУ, како и нивната корелација и 

интеракција со домашната легислатива. Акцент се става и 

на различните договори во областа на туризмот и нивните 

најзначајни карактеристики, со потенцирање на 

преземените права и обврски од самите договорни односи, 

како и правната заштита доколку дојде до повреда на некое 

право на различните субјекти во туризмот, стекнато при 

склучувањето на договорните односи во туризмот, а исто 

така и арбитражна заштита на некои права меѓу субјектите 

во туризмот. Со тоа знаење треба да се нагласи важноста 

на правните аспекти на регулирање на туристичките 

односи, а кандидатите треба да се оспособат критички да 

даваат осврти и во иднина да учествуваат при креирањето 

на политиката во туризмот, со помош на различните 

правни инструменти кои стојат на располагање (давање 

субвенции, даночни олеснувања и сл.) со цел 

мултифункционално развивање на туризмот во сите 

насоки. 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

1. Воведни теми 
2. Правни појави во туризмот и правни односи во 

туризмот 
3. Основни методолошки принципи на научното 

истражување на правните појави и односи во 

туризмот и формулирање на научно-истражувачки 
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целини за правните појави и односи во туризмот 
4. Правна регулатива од областа на туризмот во РМ 
5. Основни карактеристики на договорите во 

туризмот и правна заштита на правата во туризмот 
6. Меѓународна легислатива во туризмот и 

најзначајни меѓународни конвенции за туризмот 
7. Влијание на меѓународната легислатива за туризам 

врз домашната легислатива 

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 расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Крстаноски М., 

Речкоски Р. 

Туристичко право Охрид, 2012 
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2. Крстаноски М., 

Речкоски Р. 

Основи на правото Охрид, 2005 

3. Речкоски Р. Граѓанско право Охрид, 2011 

4. Речкоски Р. Облигационо право Охрид, 2011 

5. Крстаноски М., 

Речкоски Р. 

Право на договорите во 
меѓународниот промет 

Охрид, 2012 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Zelenika, R.  

 

Metodologija i 

tehnologija izrade 

znanstvenog i stručnog 

djela  

Rijeka, 2000  

 

2. Ivanovic Z.  

 

Metodologija izrade 

znanstvenog i stručnog 

djela  

Opatija, 1996  

 

3. World Tourism 

Organization  

UNWTO Basic 

Documents  

Madrid, 1994  

 

4. Yagub Z.  European travel law  UK, 1997  

5. Cournoyres N., 

Morris K., Marshal A.  

Hotel, restaurant and 

travel law  

USA, 2007  

 

6. Barth S.  

 

Hospitality law – 

managing legal issues in 

the hospitality industry  

USA, 2009  
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ИСТРАЖУВАЊА НА МЕЃУНАРОДНАТА 

ТРГОВИЈА И ТУРИЗМОТ 

2. Код ФТУДСТ 05.3И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Трета Година / Петти Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. Наставник  

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со 

знаења од областа на методологијата за истражување 

на меѓународната трговија и туризмот, во насока на 

развојот на туризмот преку апликација на теоретските 

сознанија и реалните меѓународни туристички текови 

и политики, во насока на изнаоѓање на нови предлог-

мерки за унапредување на туризмот. 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

Теории за меѓународна трговија низ призмата на 

развојот на туризмот 

Туризмот и развојот на светската трговија 

Улогата на трговската политика врз развојот на 

туризмот 

Светската трговска организација и туризмот и 

услугите поврзани со патувањата 

Туристичка политика на Европската унија 

Меѓународната трговија и туризмот во Република 

Македонија: текови, политика, системска 

поставеност, мерки за понатамошен развој 

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 расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски,  
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аудиториски), семинари, 

тимска работа 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Јованка Билјан Меѓународна трговија ФТУ – Охрид 

2. Бјелић Предраг  Светска трговинска 

организација 

Прометеј, Београд 

3. Томислав Поповић, 

редактор 

Svetska trgovinska 

organizacija, Rezultati 

Urugvajske runde 

multilateralnih 

trgovskih pregovora - 

pravni tekstovi,  prevod 

Institut ekonomskih 

nauka, Boegrad 

4. Fossati A. and 

Panella G. 

Tourism and sustainable 

economic development 

Kluwer Academic 

Publishers, Dordrecht 

5. Enzo Paci Papers on Measuring the 

Economic Significance 

of Tourism, volume 3 

UNWTO 

6. Edgell, D. L. International Tourism 

Policy 

Van Nostrand 

Reinhold. New York 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Hawkins, Donald E. 

and Shaun Mann 

The World Bank’s Role 

in Tourism 

Development 

Annals of Tourism 

Research, Vol. 34, No.2 

2. Brida, J. G., J. S. 

Pereyra and M. J. S. 

Evaluating the 

contribution of tourism 

Working Paper Series, 

Social Science 
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Devesa on economic growth Research Network 

3. Ashley C., P. D. 

Brine., A. L.., H. 

Wilde 

The Role of the Tourism 

Sector in Expanding 

Economic Opportunity 

Harvard University 

4. Јованка Биљаноска, 

Вера Караџова 

Применета економија ФТУ – Охрид 

 



98 

 

 

Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ИСТРАЖУВАЊА НА ЈАЗИЧНИТЕ 

КОМУНИКАЦИИ ВО ТУРИЗМОТ 

2. Код ФТУДСТ 05.1И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Трета Година / Петти Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник Проф. Д-р Ирина Петровска  

Проф. Д-р Јаготка Стрезовска 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Предметната програма покрива интердисциплинарни 

истражувања - јазик, комуникација, туризам. Кандидатот 

се стекнува со познавања за тесната поврзаност на јазикот, 

комуникацијата и туризмот со посебен осврт на јазичните 

комуникации и нивната важна улога во полето на 

туризмот. 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

Вовед. Говорна ситуација. Говорен настан. Говорен 

чин.Говорна заедница. Комуникативна копетенција. 

Категории на говорење.Компоненти на говорот. 

Комуникативен репертоар. Видови јазични комуникации. 

Одразот на општествената структура врз комуникацијата. 

Прегелд на досегашните истражувања на туристичката 

комуникација во англискиот, германскиот и македонскиот 

јазик. 

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 расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 
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17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Hudson, R.  

 

Sociolinguistics.  

 

Cambridge: Cambridge  

University Press.1996  

2. Jaworski, & Pritchard  

 

Tourism Language and  

Communication  

Tourism Research in  

Claire Haven et al. (ed).  

2002. Cardiff  

3. Laver, J. and S.  

Hutcheson (eds)  

Communication in  

Face-to-Face  

Interaction,  

Harmondsworth: 

Penguin  

Books 1972  

4. Michael Betcker –  

Mrotzek/Gisela  

Brünner  

Analyse und  

Vermittlung von  

Gesprächskompetenz  

Peter Lang-Frankfurt, 

2004  

 

5. S. Etrillart, D. Marx-  

Ruhland  

Erfolgreich führen  

durch gelungene  

Kommunikation.  

Businessvillage, 2005  

 

6.  Müller, Andreas P.  

 

Sprache und Arbeit.  

Aspekte einer  

Ethnographie der 

Unternehmenskommuni 

Tübingen: Gunther 

Narr,  

2006  
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kation.   

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. И. Петровска Етнографија на 
туристичка 
комуникација 

Одбранета докторска 
дисертација 2005 

2. Ј. Стрезовска 

Стручниот јазик во 

туризмот 

Одбранета докторска 
дисертација, Скопје, 
2006 

3.    
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ИСТРАЖУВАЊЕ НА ПРЕТПРИЕМНИЧКИОТ И 

ОДРЖЛИВ ТУРИСТИЧКИ РАЗВОЈ 

2. Код ФТУДСТ 03.3И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Втора Година / Трет Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник Проф. Д-р Татјана Димоска  

Проф. Д-р Бранко Николовски 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

целта на овој предмет е да се стекне знаење за 

претприемничката одржливост на туристичкиот развој која 

претставува неопходност и основен услов за: зголемување 

на квалитетот на производите и нивото на услугите што се 

нудат, креирање на лојални и задоволни потрошувачи, 

одржување на туристичкиот развој и создавање на високи 

перформанси на деловните потфати, зголемување на 

конкурентноста на деловните потфати во туризмот во 

услови на променливо деловно опкружување со 

истовремена заштита на животната средина. 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

I. Инфраструктура и стејкхолдери во 

туризмот 
II. Потреба од претприемнички и одржлив 

туристички развој 
III. Социо-културни димензии на 

претприемничкот и одржлив туристички 

развој 
IV. Прашања поврзани со животната средина и 

одржливиот туристички развој 
V. Просторна распределеност на 

претприемничкот развој во туризмот 
VI. Економска димензиј а на одржливиот 

туристички развој 
VII. Улогата на претприемништвото во 

одржливиот туристички развој 

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 расположив фонд на 

време 

250 часови 



102 

 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Marc J. Epstein, 

Adriana RejcBuhovac  

 

Making sustainability 

work: Best practices in 

managing and 

measuring corporate 

social, environmental 

and economic impact  

Berrett – Koehler 

Publishers, Inc., 2014  

 

2. Roopchan Lutchman  

 

Creating and Managing 

Sustainable 

Organizations  

DEStech Publications, 

Inc. , 2012 

3. Димоска, Т., 

Николовски, Б. 
Истражување на 
претприемничкиот и 
одржлив туристички 
развој 

ФТУ Охрид  

во припрема, 2016 

4.    
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5.    

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Bricker, K., Black, R., 

& Cottrell, S.  

 

Sustainable Tourism & 

the Millennium 

Development Goals.  

Jones & Bartlett 

Learning: MA , 2013 

2. JeanaWirtenberg, 

William G. Russell 

and David Lipsky  

The Sustainable 

Enterprise Fieldbook: 

When it All Comes 

Together  

AMACOM Books , 2009 

3. Darcy Hitchcock and 

Marsha Willard  

The Business Guide to 

Sustainability: Practical 

Strategies and Tools for 

Organizations – fully 

revised and updated 

second edition  

AXIS Performance 

Advisors, Inc. , 2009 
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ИСТРАЖУВАЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ СО 

РИЗИЦИТЕ ВО ТУРИСТИЧКИОТ БИЗНИС 

2. Код ФТУДСТ 05.2И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Трета Година / Петти Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник проф. д-р Вера Караџова  

проф. д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Студентите од трет циклус на студии да стекнат 

знаења за истражување на видовите ризици со кои се 

соочуваат сите субјекти како на страната на 

туристичката понуда, така и на страната на 

туристичката побарувачка. Ризикот како објективна 

категорија е неизбежно присутен во сите дејности на 

стопанска активност. Посебно се акцентира неговото 

значење во туризмот, со оглед на специфичностите на 

туристичкиот бизнис. Студентите ќе се оспособат за 

идентификување на најсигнификантните ризици (на 

страната на носителите на туристичкиот бизнис и на 

страната на туристите како корисници на 

туристичките услуги) и развивање на стратегии за 

управување со ризиците. Во таа смисла, студентите ќе 

стекнат знаења за оптимализирање на објективната 

условеност на функционирање на туристичкиот 

бизнис во услови на ризик. 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

Концептот ризик и определби за ризикот 

Специфичности на туристичкиот бизнис 

Субјекти на туристичкиот пазар 

Ризикот како економска категорија и неговата 

конекција со туристичкиот бизнис 

Улогата на туристичкиот бизис во менаџирањето со 

ризици 

Кризен менаџмент во туристичкиот бизнис 

(Emergency Risk Management) 

Видови ризици во туристичкиот бизнис  
- Ризици со кои се соочуваат туристичките агенции 
- Ризици со кои се соочуваат сместувачките капацитети 
- Ризици со кои се соочуваат превозните претпријатија 
- Ризици со кои се соочуваат туристите 
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- Ризици со кои се соочува туристичката дестинација 

Потреба од управување со ризиците 

Процес на управување со ризиците (идентификување, 

анализа, евалуација, инструменти за управување, 

стратегии, контрола) 

Можни стратегии за управување со ризиците 

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 расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 

22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. John Tribe The Economics of 

recreation, leisure & 

tourism 

Butterworth-
Heinemann (an imprint 
of Elsevier), third 
edition, 2005 
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2. Norbert Vanhove The Economics of 

Tourism Destinations  

Butterworth-

Heinemann, Elsevier, 

2005 

3. Вера Караџова Принципи на 

управување со ризик 

ЦНИР-ФТУ, Охрид, 
2012 

4. Piekarz M., Jenkins 
I., Mills P. 

Risk and Safety 

Management in the 

Leisure, Events, 

Tourism and Sports 

Industries 

CABI, UK, 2015 

5.    

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Nigel Evans, David 

Campbell and 

George Stonehouse 

Strategic Management 

for Travel and Tourism 

Butterworth-
Heinemann (an imprint 
of Elsevier), third 
edition, 2006 

2. Holloway, C. J. The Business of 

Tourism 

Harlow, Longman, 

1998 

3. Inskeep, E. Tourism Planning Van Nostrand 
Reinhold, 1997 

4. Peter Tarlow 
 

Tourism Security, 

Strategies for 

Effectively Managing 

Travel Risk and Safety 

Butterworth-
Heinemann, 2014 
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Прилог 3.                  Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. 
Наслов на наставниот 

предмет 
ИНСТИТУЦИОНАЛНА ДИМЕНЗИЈА НА 

ОДРЖЛИВ  РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ 

2. Код ФТУДСТ 05.4И 

3. Студиска  програма Туризам 

4. 

Организатор на студиска 

програма (единица, односно 

институт, катедра, одел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. 
Степен  (прв, втор, трет 

циклус) 

Трет циклус универзитетски студии 

6. Академска година / семестар Трета Година / Петти Семестар 

7. Број на ЕКТС кредити 10 

8. 
Наставник Проф. Д-р Јове Кекеноски 

Проф. Д-р Снежана Дичевска 

9. 
Предуслови за запишување на 

предметот 

м-р на науки 

10. 

Цели на предметната 

програма (компетенции) 

Одржливиот развој на туризмот претставува сложен, 

повеќекомпонентен систем, кој во современи услови 

на работење добива се поголемо значење. 

Институционалната димензија на одржливиот развој 

на туризмот базира на неколку меѓусебно поврзани 

компоненти, меѓу кои: економската, еколошката, 

социјалната, правната и политичката компонента. 

Теоретското проучување на институционалната 

димензија на одржливиот развој на туризмот им 

овозможува на студентите кои се определиле да   

стекнат продлабочени знаења на докторските студии 

да се оспособат за критичко размислување за 

остварување на целите на одржливиот развој на 

туризмот на економски исплатлив, општествено 

врамнотежен и еколошки прифатлив начин. 

Програмата им нуди на студентите 

 широко познавање од областа на 

институционалната димензија на одржливиот 

развој на туризмот; 

 да развијат свест за економските, еколошките, 

социо-културните, правно-политичките 

влијанија врз туризмот; 

 да ги инкорпорираат принципите за одржлив 

развој на туризмот; 

 детектирање на институциите инкорпорирани 

во одржливиот развој на туризмот; 

согледување на соработката помеѓу стејкхолдерите и 

главните подрачја за одржлив развој на туризмот 

11. 

Содржина на предметната 

програма 

Развој и концепт на одржливиот развој 

Туризам и одржлив развој 

Основни начела на политиката на одржлив развој на 
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туризмот  

Цели на одржливиот развој на туризмот 

Компоненти (димензии)  на одржливиот развој на 

туризмот 

Институционална и законска рамка  за спроведување 

на одржливиот развој на туризмот во Република 

Македонија 

Финансиските институции (банки, инвестициски 

фондови) во функција на одржливиот развој на 

туризмот 

Финансиските пазари (пазар на пари, пазар на 

капитал, саемите, берзите и аукциите) во функција на 

одржливиот развој на 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 расположив фонд на 

време 

250 часови 

14. 
Распределба на 

расположливото  време 

 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања-теоретска 

настава 

10 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

 

16. 
Други форми на активности 16.1 Проекни задачи 140 часови 

16.2 Самостојни задачи 100 часови 

17. 

Начин на оценување 

17.1. Тестови 50 бода 

17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
40 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. 

Критериуми за оценување 

( бодови/оцена) 

                               до 50 бода              5(пет) (F) 

                      Од 51 до 60 бода            6(шест) (E) 

                      Од 61 до 70 бода          7(седум) (D) 

                      Од 71 до 80 бода            8(осум) (C) 

                      Од 81 до 90 бода           9(девет) (B) 

                      Од 91 до 100 бода          10(десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Според правилникот за ЕКТС на универзитетот 

20. 
Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21. 
Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

анкета 
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22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1.  Национална стретгија 

за одржлив развој во 

Република Македонија 

2009-2030 

2.  Национална стратегија 

за развој на туризмот 

во Република 

Македонија  

 

 

3.  Europа 2020 and 

The EU Sustainable 

Development Strategy - 

SDS 

European strategy for 

smart, sustainable and 

inclusive growth, 

European Commision, 

2010 

4. Meir Kohn Financial Institutions 

and Markets-Second 

Edition 

Oxford University 

Press, 2004 

5. Benton Gap Banking and 

Financial 

Institutions, A Guide 

for Directors, 

Investors and 

Counterparties 

John Wiley & Sons, 

Inc., Hoboken, New 

Jersey, 2012 

6. Jeffrey D. Sachs The Age of 

Sustainable 

Development 

Službeni glasnik, 

Serbia, 2014 

22.2 Дополнителна литература 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1.  Законодавна и 

подзаконска 

регулатива на Р. 

Македонија од 

областа на туризмот 

 

2. Donald H. Chew, Jr, 

Stern Steward & Co 

The New Corporate 

Finance, Where Theory  

Meets Practice-Third 

Edition, 2012 

The McGraw-

Hill/IRWIN, series of 

Finance, Insurance and 

Real Estate, 2010 

3. Mario Massary 
Gianfranco Gianfrate 
Laura Zanetti 

The Valuations of 
Financial Companies, 
Tools and techniques to 
valuate banks, insurance 
companies and other 
financial institutions  

John Willey & Sons Ltd, 
2014 

4. Dora Smolčić Jurdana 
i. Ines Milohnić 

 Odrzivi razvoj i turizam 
I I II 
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ПРИЛОГ БР.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми 

 

ПРИЛОГ БР.5 

Скенирани решенија за менторите акредитирани на студиската програма 

 


