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1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

Назив на високообразовна установа 

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

Адреса, седиште 

Ул. Кеј Македонија бр.95, 6000 Охрид 

ЕМС  Матичен број 

6462863  4020008149823 

Телефон  Факс 

+389 46 611 518  +389 46 611 517 

Електронска пошта     Веб страница на установата 

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

 

2.1 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА- ЗА УНИВЕРЗИТЕТОТ 
 

Назив на основачот Собрание на Универзитетската регионална 

заедница на Југоисточна Македонија/ 

Собрание на Република Северна Македонија 
 

Назив на актот за основање Самоуправна спогодба за здружување во 

Универзитет во Битола / Закон за високото 

образование (член 179 став 2) 
 

Број и датум на актот за основање Бр. 01-1/49 од 26.04.1979 / „Службен весник на 

РМ“ бр. 35 од 14.03.2008 
 

Промени во оснивачки права 
(назив на првиот основач и правните следбеници 

на оснивачот) 

- Прв оснoвач: Универзитет во Битола: 

1. Економски факултет-Прилеп, 

2. Правен факултет-Битола,  

3. Технички факултет-Битола,  

4. Факултет за туризам и угостителство-

Битола, 

5. Вишата земјоделска школа-Битола,  

6. Педагошката академија-Битола,  

7. Институтот за тутун-Прилеп и  

8. Хидробиолошки завод-Охрид. 

 

- Правни следбеници:  

1. Виша земјоделска школа – Битола -> 

Факултет за биотехнички науки - Битола,  

2. Педагошка академија – Битола -> 

Педагошки факултет - Битола. 

 

- Единици на Универзитет „Св. Климент 

Охридски“ - Битола (тековна состојба): 

1. Економски факултет – Прилеп, 

2. Факултет за биотехнички науки – 

Битола, 

3. Технички факултет – Битола,  

4. Педагошки факултет – Битола,  

5. Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид, 

6. Факултет за безбедност– Скопје, 

7. Факултет за информатички и 

комуникациски технологии – Битола (правен 

следбеник на Факултетот за администрација и 

mailto:ftu@uklo.edu.mk
http://www.ftu.uklo.edu.mk/
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менаџмент на информациски системи-Битола),  

8. Правен факултет – Кичево,  

9. Ветеринарен факултет – Битола, 

10. Технолошко-технички факултет – 

Велес, 

11. Висока медицинска школа – Битола,  

12. Научен институт за тутун – Прилеп. 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 

условите за почеток со работа и дејноста 

издадено од Министерството за образование и 

наука на РСМ 

12-1437/1 од 23.07.1970 

Број и датум Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од 

Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование на РСМ. 

 

Број и датум на Решение за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

Бр. 2314/2 од 12.09.1979 година, Републички 

секретаријат за наука и образование, Скопје 

 

Бр. 0805-50/150420200005551 од 02.07.2020 

година, Централен регистар на Република 

Северна Македонија (тековна состојба) 

2.2 ОСНОВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА – ЗА ЕДИНИЦАТА 

БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА 
 

Назив на основачот Собрание на Република Макдонија 
 

Назив на актот за основање Закон за основање на Факултет за туризам и 

угостителство 
 

Број и датум на актот за основање Сл. Весник Бр.30/77 од 15.07.1977 година 
 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните 

следбеници на оснивачот) 

Прв основач: Виша туристичка школа 

 

Правен следбеник: Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Промени во оснивачки права 

(назив на првиот основач и правните 

следбеници на оснивачот) 

 

Број и датум на Решението за исполнетоста на 

условите за почеток со работа и дејноста 

издадено од Министерството за образование и 

наука на РСМ 

УП1 14-1008 од 22.05.2017 

Број и датум Решението за акредитација на 

високообразовната установа издадено од 

Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование на РСМ. 

17-307/29 од 13.01.2017 

Број и датум на Решение за упис на 

високобразовната установа во Централниот 

регистар  

Бр. 23-2733/1 од 28.12.1978 година 

Републички секретаријат за наука и 

образование 

Бр.0805-50/150320210004241 од 15.06.2021 

година Централен регистар на Република 

Северна Македонија (тековна состојба) 
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3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 Државна     
 

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВА 

КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

а) Научно подрачје – прво ниво 5 Општествени науки 
 

б) Научно поле - второ ниво 5.14 Туризам и угостителство 

 

 
 

в) Научна област  Сите области во полето 5.14 Туризам и угостителство  

50607 – Финансиски менаџмент 

50608 – Маркетинг менаџмент; 

50610 – Логистика; 

50619 - Менаџмент во осигурување 

50620 – Социјален менаџмент; 

50621 - Менаџмент во царина и шпедиција 

50624 – Друго   
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Правна рамка: 

   

  Правна основа за подготвување на Елаборатот 

1 Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр.82/2018);   

2 

Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење на 

високообразовна дејност (Службен весник на Република Македонија, бр. 103/10); 

Класификација на научните подрачја, полиња и области според Мегународната 

фраскатиева класификација;  

3 

Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за 

акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други прашања 

во врска со работата на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование 

(Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12); 

4 

Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми 
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1. Карта на високообразовната установа 

 

 

Назив на 

високообразовнат

а установа 

Факултет за туризам и угостителство, Охрид; 

Универзитет “Св. Климент Охридски”, Битола 

Седиште Кеј Македонија бр. 95, 6000 Охрид, Република Северна Македонија 

WEB страница https://ftu.uklo.edu.mk/   

Вид на 

високообразовнат

а установа (јавна, 

приватна, 

приватно-јавна) 

Јавна установа, матичен број 6462863, дејност - високо образование (85.42) 

Податоци за 

последната 

акредитација 

17-307/29 од 13.01.2017 година, од Одбор за акредитација и евалуација на 

високото образование на Р. Македонија 

Студиски и 

научно-

истражувачки 

подрачја за кои е 

добиена 

акредитација 

сите акредитирани студиски програми на прв циклус студии на единицата 

Научно подрачје – 5 општествени науки 

• Студиска програма “Осигурување”, прв циклус студии, 

- Решение за акредитација бр. 17-307/27 од 13.01.2017 год.; 

- Научно поле: 5.06 Организациони науки и управување (менаџмент); 

- Област: 50619 Менаџмент во осигурување;  

• Студиска програма “Царина и шпедиција”, прв циклус студии, 

- Решение за акредитација бр. 17-307/25 од 13.01.2017 год.; 

- Научно поле: 5.06 Организациони науки и управување (менаџмент); 

- Област: 50621 - Менаџмент во царина и шпедиција 

• Студиска програма “Царина и шпедиција”, прв циклус студии на 

англиски јазик, 

- Решение за акредитација бр. 17-307/26 од 13.01.2017 год.; 

- Научно поле: 5.06 Организациони науки и управување (менаџмент); 

- Област: 50621 - Менаџмент во царина и шпедиција 

• Студиска програма “Туризам”, прв циклус студии, 

- Решение за акредитација бр. 17-307/23 од 13.01.2017 год.; 

- Научно поле: 5.14 Туризам и угостителство; 

- Сите области во полето 5.14 Туризам и угостителство 

• Студиска програма “Туризам”, прв циклус студии на англиски јазик, 

- Решение за акредитација бр. 17-307/24 од 13.01.2017 год.; 

- Научно поле: 5.14 Туризам и угостителство; 

- Сите области во полето 5.14 Туризам и угостителство 

• Студиска програма “Хотелско - ресторански менаџмент”, прв циклус 

студии, 

- Решение за акредитација бр. 17-307/29 од 13.01.2017 год.; 

- Научно поле: 5.14 Туризам и угостителство; и 5.06 Организациони 

науки и управување (менаџмент); 

- Сите области во полето 5.14 Туризам и угостителство и Сите области 

во полето 5.06 Организациони науки и управување (менаџмент) 

• Студиска програма “Гастрономија”, прв циклус студии, 

- Решение за акредитација бр. 17-307/28 од 14.06.2017 год.; 

- Научно поле: 5.14 Туризам и угостителство; 

- Област: 51402 - Гастрономија 

https://ftu.uklo.edu.mk/
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• Студиска програма “Гастрономија”, прв циклус студии, дошколување 

една година, 

- Решение за акредитација бр. 1409-154/2 од 14.06.2017 год.; 

- Научно поле: 5.14 Туризам и угостителство; 

- Област: 51402 - Гастрономија 

• Студиска програма “Менаџмент во услужен сектор”, прв циклус 

студии, 

- Решение за акредитација бр. 1409-32/2 од 27.06.2018 год.; 

- Научно поле: 5.06 Организациони науки и управување (менаџмент); 

- Области: 50608 – Маркетинг менаџмент; 50610 – Логистика; 50620 – 

Социјален менаџмент; 50624 – Друго  

• Студиска програма “Менаџмент во услужен сектор – менаџмент во 

финансиско работење”, прв циклус студии, 

- Решение за акредитација бр. 1409-32/5 од 27.06.2018 год.; 

- Научно поле: 5.06 Организациони науки и управување (менаџмент); 

- Област: 50607 – Финансиски менаџмент 

Податоци за 

меѓународна 

соработка на 

планот на 

наставата, 

истражувањето и 

мобилноста на 

студентите 

Успешната примена на болонскиот процес, како и пристап до различни 

европски проекти и вмрежувања, се само дел од активностите на полето на 

меѓународната соработка на ФТУ со бројни високообразовни институции низ 

целиот свет. ФТУ остварил и воспоставил соработка со универзитети и други 

високо образовни и научни институции во следните земји: Германија, 

Полска, Литванија, Русија, Бугарија, Грција, Албанија, Велика Британија, 

Италија, Хрватска, Словенија, Чешка, Босна и Херцеговина, Црна Гора, 

Романија, Швајцарија, Франција, Португалија, Шпанија, Австрија, со 

прекуокеанските земји, како што се САД, Канада, Австралија, НР Кина. 

Факултетот за туризам и угостителство од Охрид е активен учесник во 

Еразмус+ програмата за студентска и академска мобилност која преку 

вмрежување и потпишување на договори за соработка помеѓу европските 

факултети и универзитети овозможува мобилност на студентите за 

студирање, мобилност на студентите за стажирање, мобилност на академски 

кадри за настава и мобилност на кадри за обука. Во моментов, ФТУ има 

активни договори со 26 високообразовни институции од Германија, 

Франција, Италија, Чешка, Словачка, Полска, Хрватска, Латвија, Турција, 

Кипар, Бугарија и Словенија, кои нудат студиски престој и усовршување на 

акдемскиот, соработничкиот, административниот кадар на факултетот како и 

едносеместрални и двосеместрални студиски престои на нашите студенти на 

странски универзитети. 

Меѓународни договори на ФТУ - Охрид со странски факултети и 

универзитети во рамките на Еразмус+ програмата: 

Еразмус код Институција Земја  

CZ PRAHA02 Чешки универзитет за животни науки – 

Прага 

Чешка 

HR ZADAR01 Универзитет во Задар Хрватска 

HR SPLIT01 Универзитет во Сплит Хрватска 

HR RIJEKA01 Универзитет во Ријека Хрватска 

HR 

DUBROVN01 

Универзитет во Дубровник Хрватска 

F NICE01 Универзитет Софија Антиполис - Ница Франција 

TR SAMSUN01 Универзитет Ондокус Маји - Самсун Турција 

TR IZMIRo1 Универзитет Докуз Ејлул Измир Турција 

TR EDIRNE01 Универзитет Тракија - Едрене Турција 
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SI MARIBOR01 Универзитет во Марибор Словенија 

SI CELJE10 Виша струкова школа - Целје Словенија 

PL 

WARSZAW17 

Универзитет за технологија и економија - 

Варшава 

Полска 

PL TORUN01 Универзитет Никола Коперник - Торун Полска 

PL SZCZECI02 Универзитет за технологија во Западна 

Померниа, Шчечин 

Полска 

PL POZNAN03 Универзитет за економија Познан Полска 

PL OPOLE01 Универзитет во Ополе Полска 

LT VILNIUS10 Универзитет за применети науки – Вилнус Латвија 

CY 

LARNACA01 

П. А. Колеџ - Ларнака Кипар 

I MILANO01 Универзитет во Милано Италија 

I BERGAMO01 Универзитет во Бергамо Италија 

D EBERSWA01 Универзитет за применети науки – 

Еберсвалде 

Германија 

BG VELIKO01 Универзитет Св. Кирил и Методиј – Велико 

Трново 

Бугарија 

BG VARNA04 Универзитет за економија - Варна Бугарија 

BG ROUSSE01 Универзитет Ангел Канчев - Русе Бугарија 

BG PLOVDIV05 Универзитет за прехрамбени технологии - 

Пловдив 

Бугарија 

BG PLOVDIV01 Земјоделски универзитет - Пловдив Бугарија 

IRL 

GALWAY02 

Институтот за технологија Голвеј-Мајо Ирска 

Во рамките на Еразмус+ програмата за мобилност, академскиот кадар и 

студентите на ФТУ имаат остварено повеќе мобилности и тоа во Франција, 

Германија, Израел, Словенија, Полска, Хрватска, Бугарија, Албанија и други 

европски земји. Во периодот 2010 – 2020 година студиски престои преку 

програмата Еразмус+ оствариле 20 професори и 10 студенти од ФТУ - Охрид. 

Еразмус+ соработката овозможи да се реализираат и повеќе влезни 

мобилности на странски професори и студенти. Професори и предавачи од 

факултети и универзитети од Франција, Словенија, Полска, Германија, 

Бугарија, Албанија имале можност да држат предавања пред студентите на 

ФТУ, а студенти од Полска и Бугарија дел од своето образование преку 

Еразмус + програмите го оформиле и усовршиле на ФТУ - Охрид според 

предметните програми и прозорците на мобилност што ги нуди ФТУ.  

Централно европската програма за универзитетски мобилности ЦЕЕПУС 

(Central European Exchange Program for University Studies – CEEPUS) е уште 

една дополнителна можност за студентите и наставниот и соработничкиот 

кадар на ФТУ преку која можат да реализираат трансфер и размена на знаења 

и искуства преку создавање на мрежи на универзитети. Во учебната 

2016/2017 година Факултетот за туризам и угостителство – Охрид преку 

Универзитетот Св. Климент Охридски – Битола се вклучи во мрежата 

“Негување одржливо партнерство помеѓу академските институции и 

индустријата заради подобрување на применливоста на логистичкото 

размислување”, со акроним network FINALIST под број CIII-RS-1011-03-1718 

во рамките на CEEPUS програмата. Во рамките на ЦЕЕПУС програмата ФТУ 

соработува со 22 реномирани универзитети и факултети од повеќе земји од 

централна и источна Европа, и тоа: 

Универзитет во Нови Сад, Факултет за 

технички науки 

Нови Сад Србија 

Универзитет во Белград, Факултет за Белград Србија 
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транспорт и сообраќајно инженерство  

Универзитет во Загреб, Факултет за 

транспортни науки 

Загреб Хрватска 

 

Универзитет Јосип Јурај Штросмаер Осијек, 

Економски факултет 

Осијек Хрватска 

 

Универзитет во Ријека, Факултет за поморски 

студии 

Ријека Хрватска 

Универзитет за Парадубице, Факултет за 

транспортни инженерство 

Парадубице Чешка 

Универзитет Томаш Бата, Жлин, Факултет за 

логистика и кризен менаџмент 

Жлин Чешка 

Институт за технологија и бизнис, Чешке 

Будејовице 

Ч. 

Будејовице 

Чешка 

Универзитет Томаш Бата, Жлин, Факултет за 

менаџмент и економија 

Жлин Чешка 

Универзитет за технологија и економија во 

Будимпешта 

Будимпешта Унгарија 

Универзитет во Сегед, Факултет за 

инжинерство 

Сегед Унгарија 

Универзитет во Гдањск, Економски факултет 

Сопот 

Сопот Полска 

Универзитет за технологија Познан, Институт 

за механички технологии 

Познан Полска 

Универзитет за техонологија Силесијан, 

Гливице, Факултет за транспорт 

Катовице Полска 

 

Поморски универзитет, Констанца, Фак. За 

навигација и навигациски транспорт 

Констанца Романија 

Политехнички универзитет, Темишвар, 

Факултет за менаџмент во производство и 

транспорт 

Темишвар Романија 

Словачки универзитет за технологија, 

Братислава, Факултет за материјални науки и 

технологија СТУ, Трнава 

Трнава Словачка 

Универзитет на Жилина, Факултет за операции 

и економија на транспорт и комуникации 

Жилина Словачка 

Технички универзитет, Кошице, Факултет за 

производствени технологии, Прешов 

Прешов Словачка 

Технички универзитет Кошице, Факултет Берг 

Институт за индустрија и транспорт 

Кошице Словачка 

Универзитет во Љубљана, Факултет за 

поморски студии и транспорт 

Порторож Словенија 

Универзитет во Марибор, Факултет за 

логистика 

Цеље Словенија 

Членството во ЦЕЕПУС мрежата ФИНАЛИСТ овозможи реализација на 

повеќе влезни и излезни мобилности. Во периодот 2017-2020 година 

остварени се студиски престои на професори од ФТУ во Хрватска на 

Факултетот за транспортни науки, Универзитет во Загреб и во Србија, 

Факултетот за технички науки, Универзитет во Нови Сад. Во истиот период 

студиски престои оствариле и студенти на ФТУ, и тоа на Факултетот за 

бизнис студии во Љубљана, Словенија; Факултетот за логистика и кризен 

менаџмент, Томас Бата Универзитет, Злин, Чешка; Факултет за поморски 

студии и транспорт, Универзитет во Љубљана, Словенија. Можноста за 

влезни мобилности на ФТУ во Охрид во периодот 2017-2020 година , ја 

искористиле повеќе професори и студенти од Универзитетот во Нови Сад, 
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Србија; Факултетот за бизнис студии Љубљана, Словенија; Универзитетот 

Политехника од Темишвар, Романија. 

Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, преку департманот за царина 

и шпедиција, како прва високо образовна институција од нашата земја и една 

од првите во Европа, е дел од Меѓународната мрежа на универзитети од 

областа на царината (The International Network of Customs Universities - 

INCU) уште од самото нејзино основање во 2005 година. Членките на INCU 

тесно соработуваат помеѓу себе и во полето на науката и во полето на 

практиката. Меѓу другото, INCU има за задача да организира научни 

конференции преку кои се овозможува соработка помеѓу академската 

заедница и Светската царинска организација. Најпозната меѓународна 

конференција е Конференцијата за партнерство во царинското академско 

истражување и развој ПИКАРД (Partnership in Customs Academic Research and 

Development - PICARD). Претставници на ФТУ активно учествувале во 

работата на PICARD конференцијата и програмата и даваат свој значаен 

придонес во развојот на научната мисла во оваа област. Последното учество 

на наставен кадар од ФТУ на оваа конференција е во 2019 година која се  

одржа во Скопје.  

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 

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. 

Податоци за 

просторот наменет 

за изведување на 

наставната и 

истражувачката 

дејност 

Вкупна површина 2.779 м2 

Детализиран преглед на податоците за просторот наменет за изведување на 

наставната и истражувачката дејност е даден во точка 6 од овој Елаборат (6. 

Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма) 

Податоци за 

опремата за 

изведување на 

наставната и 

истражувачката 

дејност 

Детални податоци за современата и разновидна опрема со која располага 

ФТУ, Охрид а која се користи во изведувањето на наставната и 

истражувачката дејност е презентирана во точка 7 од овој Елаборат (Табела 

7.1 Список на опрема и наставни средства (по вид, број и намена) за вршење 

на дејноста што одговараат на нормативите и стандардите за вршење 

високобразовна дејност).  

Листа на опремата со која располага ФТУ - Охрид   

1.Закупена линија 3Mbs Telekom  

2. ADSL 30Mbs Infel KTV DOO 

3. ADSL Интернет 5Mbs Sun wireless 8 static IP  

4. Cisco Router x 2 

4. Cisco 16 Port 10/100 Switch x 2 

6. ADSL Router / 4 ports switch x 1 

7. Wireless router / 4 ports switch х10 

8. Switch 10/100 x 12 

9. Patch panel x 1 

10. Rack x 2 

11. Modem tele labs 512 x 1 

12. Server IBM Systemx3650 x 5 

13. Web server 

14. Application server 
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15. Firewall server 

16. DNS server 

17. DataBase server 

18. Laptop x 67 

19. PC Desktop x 35 

20. Печатачи х 40 

21. Скенери x 5 

22. Smart Board x1 

23.Проектори x12 

24. Fax x2 

25. Fingerprint уред за пријавување вработени x1 

26.Уреди за евиденција х12 

27. Polycom 7000 х 1 

28.Апликација за работа на Студентска служба 

Delphi, Interbase 

29. License Win XP pro PC Desktop x 5 

30. License Win XP pro Laptop x 31  

31. Дрон DJI Mavic 2 ZOOM со сериски број 01P526, инвентарен број 2966 

32. Huawei Honor 10 4 GB/64GB LTE Dual SIM Black сериски број 639906 

33. Xiaomi Mi Mix 25 6GB/64GB LTE Dual SIm Black со сериски број 

N03624 

34. Таблет PC Microsoft Surface Pro IS 7300U/8GB/128GB 35. SSD/12.3” 

QHD Touch/WiFi/LTE/A8.1 Black со сериски број 110192  

36. Таблет PC Samsung Galaxy TabS4 T835 Octa Core 4GB/64GB/10.5” 

Amoled 2560x1600/WiFi/LTE/A8.1 Black со сериски број 950190 

37. DJI Mavic 2 полнач за автомобил со сериски бројj 110192 

38. DJI Mavic 2 полнач за батерија Hub со сериски број 016745 

39. DJI Mavic 2 Pro ND Filters Set (ND4/8/16/32) 

40. Binoculars Platinet 8-24x50 Black 

41. Power Bank Verbatim portable 20000mAh QC3 & USB+C Metal 

42. Notebook External battery Zero portable 15000 mAh w/Power Bank 

43. Charging Station 3.1A EnerGenie 4-Port White 

44. Car POwer Inverter DC-AC 300W EG-PWC-032 

45. Тенда Wireless N IP Network Full HD Camera Outdoor Waterproof 

Day/Night 2way audio C8 сериски број 000014 

46. Digital camera Nikon D5600 +18*55 VR Kit со сериски број 6103022 

47. Secure Digital Micro Kingston 128GB SDXC Canvas Select cl 10 UHS 1 80 

MB Read w/Adapter 

48. Nikon Lens AF-S DX Nikkor 55-200mm f/4-5.6G ED VR II 

49. Dig Camera Tripod Targus 58 inch w/Buble Level Bag 

50. Di Camera Back Pack Lowerpro Tahoe BP 150Black 

ФТУ Кујна 

51. Ладилник 0°C -4 °C 

52. Ладилник замрзнувач од -10°C до -20 °C 

53. Комора за брзо ладење и брзо замрзнување 

54. Вакуум машина  

55. Планетарен миксер 10 л 

56. Спирален миксер 10 л 

57. Фритеза со 2 канистри 

58. Печка фурна за пица 

59. Конвектомат 

60. Шпорет комбиниран со рерна и електрични рингли х2 

61. Електрична скара (плотна) 

62. Шпорет на гас со 4 рингли 

63. Скара на гас со вулкански камења 
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64. Bain marie  

65. Демо кујна  

66. Работна неутрална површина со разладни комори и фиоки 

67. Работна неутрална површина со разладни комори и вграден мијалник 

68. Разладна вертикална витрина за слатки и салати 

69. Разладна хоризонтална витрина за слатки, сладолед и риба 

70. Работна површина со мермерна плоча 

72. Работна неутрална површина од инокс со простор за чување чинии 

73. Мини амфитеатар 

74. Ботаничка градина  

75. Ледомат 

76. Индустриски садопер за чинии  

77. Индустриски садопер за чаши и филџани 

78. Стерилизатор за ножеви 

79. Витрина за загревање чинии 

80. Мијалник дупли х2 

81. Мијалник единечен х2 

82. Неутрална површина за обработка на месо и риба со сифон 

83. Неутрална површина со преграда за чување чаши и филџани во барот 

84. Неутрална површина со отворен складиштен дел 

85. Саламорезница 

86. Тостер 

87. Палачинкара  

88. Геридон за фламбирање 

89. Вертикална печка 

90. Витрина за стасување и ферментација на тесто 
 

Вкупен број на 

студенти за кои е 

добиена 

акредитација 

390 студенти (Согласно конкурс за упис на студенти на прв циклус на 

Факултетот за туризам и угостителство-Охрид) 

Број на студенти 

(прв пат 

запишани) 

54 

Планиран број на 

студенти кои ќе се 

запишат на 

студиската 

програма 

70 

 

Број на лица во 

наставно-научни, 

научни и наставни 

звања 

33 

23 редовни професори 

5 вонредни професори 

5 доценти 

Број на лица во 

соработнички 

звања 

/ 

Однос наставник: 

студенти (број на 

студенти на еден 

наставник)  

17 студенти на еден наставник 

Внатрешни 

механизми за 

обезбедување и 

контрола на 

квалитетот на 

студиите 

Внатрешни механизми кои се спроведуваат се:  

- Внатрешна самоевалуација на ФТУ Охрид  

- Внатрешна самоевалуација на УКЛО Битола 

Основната премиса во спроведувањето на процесот на самоевалуација на 

ФТУ – Охрид и на УКЛО – Битола е фокусираност кон студентите и 

транспарентност на постапката за студентско анкетирање. За таа цел е 
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изготвено Упатството за студентска анкета кое јасно, разбирливо и сликовито 

ја објаснува постапката за анкетирање преку студентскиот сервис iKnow. 

Покрај студентите во процесот на самоевалуација учествуваат повеќе 

чинители на Факултетот, членовите на Комисијата за самоевалуација и 

административните служби. 

Внатрешната самоевалуација на ФТУ Охрид ја спроведува Комисија за 

самоевалуација (формирана со Одлука на ННС). Комисијата е составена од 

пет члена, претседател на Комисијата и три члена (од наставниот кадар) и 

еден член кој е претставник на студентите. Комисијата има за задача следење, 

анализа и оценка на прашањата во врска со реализација на студиските и 

предметните програми; степенот на учество на наставниците, соработниците 

и студентите во реализација на студиските програми, резултатите од 

полагањата според структурата на студиските програми; бројот и структурата 

на студентите; времетраењето на студиските програми и проодноста на 

студентите; успехот на студентите според начинот на студирањето; 

влијанието на опременоста на институцијата, влијанието на истражувачката 

работа врз квалитетот на наставата и студирањето и дејноста на единицата 

според условите на дадената акредитација. Комисијата изготвува Извештај за 

самоевалуација со оценка на состојбата и предлози за надминување на 

констатираните појави во остварувањето на наставно – образовниот процес 

со примена на SWOT анализа. Констатациите и заклучоците се поткрепени со 

соодветни податоци презентирани во табели како прилог. Извештајот е 

работен со општа помош на повеќе чинители на Факултетот, членовите на 

Комисијата за самоевалуација и административните служби. Извештајот се 

доставува за усвојување до ННС на ФТУ – Охрид, како и до Комисијата за 

самоевалуација на Универзитетот.   

https://ftu.uklo.edu.mk//wp-content/uploads/sites/9/2021/02/IZVESTAJ-

SAMOEVALUACIJA-FTU-2020-ZAVEREN.pdf   

Внатрешната самоевалуација на УКЛО – Битола ја спроведува Комисија за 

самоевалуација на Универзитетот составена од девет членови (седум членови 

од наставниот кадар и два члена кои се претставници на студентите). 

Целокупниот процес на самоевалуација трае непрекинато. Односно 

самоевалуацијата подразбира постојано преиспитување на 

институционалните капацитети и вложување интелектуални и материјални 

ресурси во нивно подобрување, како и развивање нови содржини. Со 

самоевалуацијата се следат следните аспекти: институционално раководење, 

управување и одлучување; култура на квалитет; настава и учење; наука и 

истражување; општествена одговорност; меѓународна соработка и 

интернационализација; SWOT анализа врз основа на која се предлагаат 

следни активности за унапредување. 

Комисијата изготвува Извештај за самоевалуација на Универзитетот кој е 

резултат на работата на универзитетската Комисија и и соодветните комисии 

на единиците. Последниот Извештај за самоевалуација се однесува за 

периодот од академската 2017/2018 до академската 2019/2020 година и ги 

следи препораките на IEP за негова подготовка.  

https://uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2021/11/Izvestaj-za-samoevaluacija-2017-

18-2019-20.pdf  

Фреквенција на 

самоевалуциониот 

процес (секоја 

година, на две 

години, на три 

години) 

Целокупниот процес на самоевалуација трае непрекинато, студентска анкета 

се реализира по секој завршен семестар преку студентскиот сервис iKnow. 

Студентите ги евалуираат ефектите и резултатите од предметите кои ги 

слушале и положиле во семестарот кој го завршуваат.  

Извештај за самоевалуација се изготвува од страна на Комисијата за 

самоевалуација на ФТУ - Охрид на секои две години и ги содржи во 

континуитет резултатите од студенската анкета, како и другите прашања за 
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кои Комисијата има за задача за следење, анализа и оценка. 

Податоци за 

последната 

спроведена 

надворешна 

евалуација на 

установата 

мај, 2021 

Извештај од ИЕП/ЕУА, август 2021 

European University Association’s (EUA) Institutional Evaluation Programme 

(IEP) - ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY, BITOLA, FOLLOW-UP 

EVALUATION REPORT, August 2021 

https://uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2021/11/IEP-

report_StKliment_follow_up_2021_FinalReport.pdf  

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 

меѓународни 

конференции, 

реализирани 

меѓунардни 

проекти и сл.] 

Билатерална меѓународна соработка 

Билатералната соработка вклучува соработка со странски универзитети и 

други високообразовни установи, асоцијации, фондации и други институции, 

врз основа на потпишани договори во согласност со краткорочните и 

долгорочните интереси на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, 

односно универзитетот Св. Климент Охридски - Битола и партнерските 

институции. 

Постојат над 70 активни билатерални договори со универзитети од САД, 

Русија, Кина, Австралија, Германија, Франција, Италија, Австрија, Полска, 

Украина, Казахстан, Турција, Грција, Бугарија, Србија, Албанија и други 

земји во светот кои резултирале со активна вклученост на наставно-научниот 

и административниот кадар, како и студентите на ФТУ во студиски престои, 

учества на конференции, меѓународни летни школи, организирање на летни 

пракси, унапредување на научната соработка и учества во научни и 

апликативни проекти, размена на искуства во унапредување на студиски и 

предметни програми и други активности. 

Потпишани билатерални договори на УКЛО и ФТУ 

Р. 

бр. 
Институција земја 

1.  Универзитет во Волонгонг Австралијa 

2.  Универзитет Фан С. Ноли, Корча Албанија 

3.  Земјоделски универзитет Албанија 

4.  Универзитет во Тирана, Тирана Албанија 

5.  Универзитет во Ѓирокастро  Албанија 

6.  Универзитет во Зеница  БиХ 

7.  Универзитет во Тузла  БиХ 

8.  Универзитет во Сараево  БиХ 

9.  Универзитет во Мостар  БиХ 

10.  Југозападен универзитет Неофит Рилски – Благоевград Бугарија 

11.  Технички универзитет - Габрово Бугаријa 

12.  Аграрен универзитет - Пловдив Бугарија 

13.  Софиски универзитет Св. Климент Охридски – Софија  Бугарија 

14.  Технички универзитет – Софија  Бугарија 

15.  Медицински универзитет – Варна, Проф. д-р Параскев 

Стојанов 

Бугарија 

 

16.  Медицински универзитет – Пловдив Бугарија 

17.  Тракиски универзитет – Стара Загора  Бугарија 

18.  Технички универзитет – Варна  Бугарија 

19.  Универзитет за хранителни технологии – Пловдив  Бугарија 

20.  Универзитет Ангел Кнчев – Русе  Бугарија 

21.  Константин Преславски - Универзитет во Шумен  Бугарија 

22.  Универзитет во Бамберг  Германија 

23.  Универзитет за применети науки - Еберсвалде  Германија 

24.  Универзитет Фридрих Александер, Ерланген-Нирнберг  Германија 
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25.  Универзитет Мартин Лутер, Хале-Витенберг  Германија 

26.  Универзитет на Западна Македонија – Кожани  Грција 

27.  Универзитет Македонија – Солун  Грција 

28.  АТЕИ - Солун  Грцијa 

29.  Аристотел Универзитет – Солун  Грција 

30.  Универзитет ЛУМ Жан Моне – Бари  Италија 

31.  Универзитет Нотингем – Нингбо, Центар за младински 

иновации  

Кина 

32.  Универзитет во Приштина  Косово 

33.  Универзитет во Пеќ Хаџи Зека  Косово 

34.  Технички универзитет во Лоѓ  Полска 

35.  Шлески технички универзитет – Гливице  Полска 

36.  Универзитет во Ополе  Полскa 

37.  Универзитет во Бања Лука  Реп. 

Српска 

38.  Универзитет во Источно Сараево  Реп. 

Српска 

39.  Универзитет Александру Јоан Куза, Јаши  Романија 

40.  Западен универзитет – Темишвар  Романија 

41.  Државен земјоделски универзитет, Санкт Петерсбург 

(Spbgau) 

Русија 

 

42.  Државен универзитет за економија и услуги, Санкт 

Петерсбург  

Русија 

43.  Руска претседателска академија за национална 

економија и јавна администрација 

Русија 

44.  Руска царинска академија  Русија 

45.  Државен технолошки институт – Санкт Петерсбург 

(СПбГТИ(ТУ))  

Русија 

46.  Државен Апалачи универзитет, Бун, Северна Каролина  САД 

47.  Државен универзитет на Флорида-Талахаси  САД 

48.  Франклин универзитет, Охајо  САД 

49.  Универзитет во Љубљана  Словенија 

50.  Универзитет во Марибор  Словенијa 

51.  Универзитет во Белград  Србија 

52.  Универзитет во Крагуевац  Србија 

53.  Универзитет во Ниш  Србија 

54.  Универзитет во Нови Сад  Србија 

55.  Универзитет Гази – Анкара  Турција 

56.  Универзитет Сулејман Демирел – Испарта  Турција 

57.  Тракиски универзитет – Едрене  Турција 

58.  Универзитет Намик Кемал во Текирда  Турција 

59.  Универзитет во Чанакале  Турција 

60.  Универзитет Џелал Бајар – Маниса  Турција 

61.  Универзитет во Истанбул  Турција 

62.  Универзитет во Анкара  Турција 

63.  Универзитет Билим – Истанбул  Турција 

64.  Дњепропетровска државна академија за градежништво  Украина 

65.  Државен универзитет Гогољ– Нижин  Украина 

66.  Национален економски универзитет Симон Кузнец – 

Харков 

Украина 

67.  Национална медицинска академија – Киев  Украина 

68.  Универзитет во Ница Софијa Aнтиполис  Франција 

69.  Универзитет во Загреб  Хрватска 
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70.  Универзитет во Риека  Хрватска 

71.  Универзитет на Црна Гора Подгорица  Црна Гора 

72.  Универзитет во Долна Горица  Црна Гора 

73.  Универзитет на Западна Бохемија  Чешка 

74.  Универзитет Туран, Алмати  Казахстан 

75.  Виша струкова школа Лесковац  Србија 

76.  Виша струкова школа Суботица  Србија 

Меѓународни мобилности 

ФТУ - Охрид има склучено повеќе договори за соработка и мобилност на 

наставниот и административниот кадар, како и студентите со повеќе 

универзитети од целиот свет. Билатералната соработка опфаќа 

едносеместрален или двосеместрален престој на студенти на универзитети и 

следење стручни предавања или пракса, студиски и истражувачки престои на 

наставен кадар на универзитети и истражувачки инстутуции, студиски посети 

на странски професори и студенти на ФТУ - Охрид, размена на искуства на 

наставниот кадар и соработка во делот на креирање на наставните и 

предметните програми, спроведување на теоријата во практичното работење, 

заедничко учество на проекти и организирање на меѓународни конгреси и 

симпозиуми итн. Воедно, факултетот исклучително успешно ги користи 

вмрежувањата со други универзитети во рамките на европските програми за 

мобилност и соработка ЕРАЗМУС и ЦЕЕПУС, а исто така, е дел од мрежата 

на универзитети од областа на царините – ИНЦУ од самото нејзино 

основање.  

ФТУ остварил и воспоставил соработка со универзитети и други високо 

образовни и научни институции во следните земји: Германија, Полска, 

Литванија, Русија, Бугарија, Грција, Албанија, Велика Британија, Италија, 

Хрватска, Словенија, Чешка, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Романија, 

Швајцарија, Франција, Португалија, Шпанија, Австрија, со прекуокеанските 

земји, како што се САД, Канада, Австралија, НР Кина. 

Организирани меѓународни конференции 

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, менаџмент со ризик и осигурување; Царина и 

логистика. Во тек се подготовките за XVI конференција INSCOSES 2022. 

https://conference.ftu.uklo.edu.mk/conference-topics/  

Покрај Конференцијата INSCOSES ФТУ – Охрид преку ЦНИР ги има 

организирано или коорганизирано и други меѓународни симпозиуми и 

конференции, меѓу кои: XVI-та Меѓународна конференција на Фондацијата 

La Fondation pоur la Formation Hoteliere, во организација на Факултетот за 

туризам и угостителство, Партнер на Фондацијата FH od 2012 до денес 

(2016); Втора германско-македонска конференција за одржлив туризам, 

заедно со Универзитетот за применети науки во Еберсвалде, Германија 

(2012); Меѓународна научна конференција Културниот коридор 

ВарнаИстанбул: културен туризам без граници, Варна, Истанбул (2012); и 

други.  

Во рамките на образовната дејност на ФТУ - Охрид во изминатиот 5-

децениски развој организирани се голем број на курсеви – програми за 

доживотно учење, тркалезни маси, работилници и семинари преку 

ангажирање на истакнати предавачи од високо образовни институции и од 

https://conference.ftu.uklo.edu.mk/conference-topics/
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услужниот сектор во земјава и странство. 

Организација на летна школа 

Факултетот за туризам и угостителство од Oхрид, во соработка со 

престижниот француски високообразовен институт ЦИФЕ (CIFE), 

традиционално е организатор на една од најпрестижните европски летни 

школи, т.н. Балкански летен универзитет, што е дел од програмата на летни 

универзитети на CIFE. Летниот универзитет е уникатен и единствен во 

нашата земја затоа што студентите кои го посетуваат истиот не само што се 

сертифицирани од ЦИФЕ и УКЛО туку имаат можност да добијат и 4,5 ЕКТС 

кредити кои се меѓународно признати во сите европски универзитети. 

Реализирани меѓунардни проекти 

Факултетот за туризам и угостителство – Охрид има реализирано повеќе 

меѓународни проекти од примена на Европскиот кредит трансфер систем, 

Балканска мрежа на високо образование, како и проекти од други 

меѓународни повици и тоа. Следуваат некои од нив: 

 Interreg –  Balkan – Mediterranean (2018-2020): Transnational Cooperation 

Programme Interreg - Balkan – Mediterranean 2014 – 2020, CCI 

2014TC16M4TN003, Project: Improving the Conservation Effectiveness of 

Wetlands, WetMainAreas, Project co-funded by the European Union and 

National funds of the participating countries; University of forestry, Faculty of 

Ecology and Landscape Architecture, Sofia, Bulgaria; Goulandris Natural 

History Museum/Greek Biotope – Wetland Centre, Thessaloniki, Greece; 

Faculty of Economics, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, 

Bulgaria; Management Unit of Special Research Account, National 

Observatory of Athens, Athens, Greece; National Environmental Agency, 

Tirana, Albania; St. Kliment Ohridski University – Bitola, Faculty of tourism 

and hospitality – Ohrid, The Former Yugoslav Republic of Macedonia; Region 

of Thessaly, Larissa, Greece; Municipality of Gotse Delchev, Gotse Delchev, 

Bulgaria; 

 ref. 2017-1-AT01-KA203-034984 ERASMUS+ Programme Strategic 

Partnerships (2017-2020): Project title – TEACHING 2030 – Future-proof your 

classroom: teaching skills 2030; University of Applied Sciences Burgenland, 

Austria; University of Maribor, Department of International Economics and 

Business, Slovenia; University St Kliment Ohridski, Bitola, Faculty of Tourism 

and Hospitality, Ohrid, Macedonia; University of Valencia, Spain; University of 

Perugia, Italy; University of Aveiro, Portugal; Faculty of Tourism & Hospitality 

Management, Opatija, Croatia; Eszterházy Károly University, Eger, Hungary; 

CREATE mediadesign GmbH, Vienna, Austria; 

 Interreg – IPA (2017-2019): Project title - I-TOUR - Increasing Tourism 

Opportunities Through Utilization Of Recourses; Macedonia: Center for 

development of Pelagonija planning region (CDPPR), Bitola; Faculty of 

Tourism and Hospitality, Ohrid; Pelister National Park, Bitola; Greece: Prespes 

National Park, Laimos; University of Macedonia, Thessaloniki; 

 Contract no. 83265638 (2017): Rural development through integrated forest and 

water resources management in Southeast Europe: Non formal training 

programme for selected tourism professions; Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Bonn/Eschborn, University St. Kliment 

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

 IPA/2010/DN 023657/CN361064 (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;  
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 (2015 - -): Наслов на проектот: Increasing market employability programme - 

SWISSCONTACT и Факултет за туризам и угостителство - Охрид;  

 Проект Рурален туризам, Израел (2012), Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид; 

 Проект American Cultural Studies in Tourism and Hospitality at the Faculty of 

Tourism and Hospitality – Ohrid (2012), FTU-US Embassy Skopje; 

 Проект German-Macedonian Training program and network “Sustainable 

Tourism” for SME in the Tourism Sector (2011 – 2013), Academics and other 

Promotors, ДБУ, Германија; 

 Проект Master Studies in Tourism (2009), Outdoor Recreation and Culture – 

MASTOC – European Commission Tempus IV; 

 Custоmer – oriented brand-value measurement of the destination “Macedonia” 

in the Source Region of Germany (2008 – 2010), Германско-македонски 

проект; 

 Проект Мерење на четворен бренд за Mакедонија како туристичка 

дестинација во Германија (2008 - 2009), Факултетот за туризам и 

менаџмент во Хајде, Германија и Факултетот за туризам и угостителство 

Охрид; 

 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; 

 Student Mobility (ОМС) (2001 - 2004), склучен преку Универзитетот Св. 

Климент Охридски -Битола и l’Institut Universitaire des Maitres de 

L’Academiede de Toulouse, Франција; 

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

2004), со наслов: "Enhancing regional cooperation in South-eastern Europe: 

Curriculum updating and adoption for tertiary-level hospitality and tourism 

courses", контрактор е T.E.I. од Солун, Грција, а други земји учеснички се: 

Финска, Шкотска, Македонија, Албанија; 

 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; 

 Проект Туристичка промоција на Охрид (2000 - 2003), како проект 

имплементиран праку канцеларијата Призма во Скопје, корелатор со 

агенцијата за меѓународен развој на САД и Факултетот за туризам и 

угостителство во Охрид; 

 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 (2000): curriculum 

updating and adoption for tertiary hospitality and tourism sources, од 

ТЕМПУС-ФАРЕ програма, со Грција и факултетот за туризам и 

угостителство во Охрид; 
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2. Основни податоци за студиската програма за која се бара (ре)акредитација 

 
1  Назив на студиската програма  Хотелско - ресторански менаџмент 

2 Единица на универзитетот  Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

3 
Научно подрачје (Фраскатиева 

класификација) 

5.14 Туризам и угостителство 

 

4 

Научно поле и научна, стручна 

или уметничка област 

(Фраскатиева класификација) 

51401 Хотелиерство 

51417 Ресторански менаџмент 

  

 

5 Вид на студии  - Академски студии 

6 

Оптовареност на 

студискатапрограма изразена 

во ЕКТС кредити  

Согласно член 134 и член 137 (ЗВО 82/18) 

б. академски студии со 240 ЕКТС 

7 

Степен или ниво на 

квалификација што се стекнува 

со завршување на студиите 

според НРК 

VI A 

8 

Академски или стручен назив 

со кој што студентот се 

стекнува по завршувањето на 

студиската програма 

Дипломиран по хотелско-ресторански менаџмент 

9 

Академски или стручен назив 

на англиски јазик што 

студентот го добива по 

завршувањето на студиската 

програма 

Bachelor Baccalaureus/Baccalaurea in  

Hotel and Restaurant Management 

 

10 
Времетраење на студиите (во 

години)  

Академски четиригодишни студии 

11 

Учебна година во којашто ќе 

започне реализацијата на 

студиската програма  

2022/2023 

12 

Број на студенти што се 

планира да се запишат на 

студиската програма 

50 

13 
Јазик на којшто ќе се изведува 

наставата  

Македонски јазик 

14 

Дали студиската програма се 

поднесува за акредитација или 

за повторна акредитација  

Повторна акредитација 

15 

Начин на финансирање на 

предложената студиска 

програма 

Студиската програма ќе се реализира во најголем 

дел со постојните кадровски, технички и 

просторни ресурси. Финансирањето на студиите 

ќе се одвива во согласност со законските прописи 

за студирање на јавен универзитет, Статутот на 

Универзитетот “Св. Климент Охридски” - Битола, 

Правилник за условите, критериумите и 
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правилата за запишување и студирање на прв 

циклус студии на Универзитетот “Св. Климент 

Охридски” - Битола како и Конкурсот за 

запишување студенти во прва година на прв 

циклус студии на Универзитетот “Св. Климент 

Охридски” - Битола. 

Партиципација: 

Државна квота: 200 евра во денарска 

противвредност 

Самофинансирање: 400 евра во денарска 

противвредност 

Странски државјани: 800 евра во денарска 

противвредност 

16 

Услови за запишување на 

студиската програма посебно за 

редовни, вонредни и странски 

студенти 

• Кандидати кои положиле државна матура 

во учебната 2021/2022  

• Кандидати кои положиле државна или 

меѓународна матура  

• Кандидати со завршено четиригодишно 

средно образование во претходните учебни 

години (пред учебната 2007/2008 година и во 

учебната 2019/2020 година) кои не полагале 

државна матура.  

• Кандидати што имаат завршено високо 

или вишо образование на сродни факултети и 

виши школи и кандидати кои паралелно 

студираат сродни факултети, студиски групи или 

насоки. Овие кандидати се запишуваат со 

школарина на студиите како редовни или 

вонредни студенти надвор од вкупната квота 

според успехот од завршеното претходно 

образование. Сродноста на завршеното високо 

или вишо образование, како и сродноста на 

факултетите, студиските групи или насоки за 

кандидатите кои сакаат паралелно да студираат 

две студиски програми, ја утврдуваат и објавуваат 

единиците на Универзитетот.  

• Кандидати кои целосно или делумно 

завршиле средно четиригодишно образование во 

странство. 

• Можат да се запишат сите кандидати кои 

како екстерни предмети полагале: 

• Македонски јазик и литература или 

албански јазик и литература или турски јазик и 

литература и 

• Математика или странски јазик 

• Интерните предмети се без ограничување 

17 
Информација за продолжување 

на образованието 

По завршувањето на студиите, студентот може да 

го продолжи образованието на втор циклус 

студии на студиските насоки Гастрономија и 

прехранбена технологија и Туризам 

   



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

23 

 

 

 

1. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

Студиската програма на хотелско - ресторански менаџмент во прв циклус претставува 

можност за унапредување на хотелската и ресторанската дејност во Република Македонија 

низ користење на профилирани стручњаци кои ќе можат да се справат со предизвиците на 

современите хотелско - ресторански процеси. Студиската програма е во функција на 

користење на современи методи во работните активности, оспособеност за осознавање на 

новите научни резултати и нивна имплементација како апликативни решенија. 

Конкурентноста на хотелско - ресторанскиот пазар бара да се знаат основите на хотелско - 

ресторанската проблематика, карактеристиките на просторните категории во 

хотелиерството и ресторатерството, социјалните и социолошките вредности на хотелско - 

ресторанската дејност, карактеристиките на учесниците во овие процеси, економската 

условеност и економските резултати, правната регулираност и контролата на сложените 

активности. Тоа всушност значи дека преку едукативниот процес ќе се овозможи правилно 

управување со ресурсите како во рамките на просторните целини и административните 

рамки, така и со стопанските субјекти кои делуваат во областа на хотелиерството и 

ресторатерството. 

Влезното ниво на компетенции на потенцијалните студенти во однос на студиската 

програма Хотелско-ресторански менаџмент  се следи преку критериумите и условите за 

упис.  Статистички најголемиот дел студенти кои се запишуваат на оваа студиска програма 

доаѓаат како матуранти од средните стручни угостителски училишта, иако неретко има и 

матуранти со други образовни профили кои за краток рок се стекнуваат со потребните 

вештини во однос на стручните предмети. 

Индустријата станува посложена со изразена интернационалност и пошироки туристички 

перспективи и огромна потреба од добро подготвен и посветен кадар, со особен акцент на 

менаџерките вештини во сите области, вклучувајќи ги хотелиерството, услугите за храна, 

производството на храна, угостителството и медиумите, со силна изразеност во сите сфери 

на туризмот во Македонија. Покрај тоа, кариерата во хотелиерството и ресторатерството 

бара профил на кадри кои ќе бидат прифатливи во сите сфери на поврзани со хотелскиот и 

ресторанскиот менаџмент, послужувањето храна и пијалоци и слично. 

Профилираниот кадар се стекнува со знаења кои овозможуваат правилен пристап во 

планирањето и реализирањето на работните процеси во оваа област.  

По завршувањето на студиите профилираните кадри имаат широки можности за 

вработување, развој и напредок во кариерата на највисоки раководни функции во објектите 

за сместување и сервисните дејности со храна, како што се: хотелите, одморалиштата и 

останатите објекти за пократок престој, домови, кампови и автокампови, рестораните и 

останатите објекти за подготовка и послужување на xрана, кетеринг компании, барови. 

Со  предложената  студиска  програма  по  Хотелско - ресторански менаџмент акцентот  

при едукацијата на студентите се става на стручните дисциплини, кои ќе овозможат 

препознатливост на струката, поголема  практична  активност  на  студентите  и  полесно  

вклучување  во  професионалните  активности по завршувањето на образовните процеси.   

Со  студиската  програма  по  Хотелско - ресторански менаџмент    ќе  се  овозможи  
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студентите  своите  знаења  да  ги  надополнуваат  во  други  универзитетски  средини  во  

земјата и странство, овозможено преку примената на европскиот кредит трансфер систем за 

мобилност на студенти преку изборност на 12 предмети. Студентите следат клиничка 

настава од страна на познати и признати експерти од повеќе полиња како што се: 

хотелиерството, ресторатерството, готварството, енологијата, сомелиерството, 

прехранбените технологии, угостителскиот менаџмент, маркетингот и слично. Секоја 

година истакнатите студенти имаат можност да учествуваат на угостителски манифестации 

од ревијален и натпреварувачки карактер во земјата и во странство. Во рамките на 

факултетот функционира профитен центар ресторан кој функционира на комерцијална 

основа, притоа обезбедувајќи директна вклученост на студентите во делот на 

послужувањето на храна и пијалоци користејќи ги светски познатите стилови на 

послужување, подготовката на топли напитоци, коктели и нивно соодветно послужување. 

Курикулумите на наставните програми опфатени во предметите кои се изучуваат на оваа 

студиска насока придонесуваа студентите да се научат да  планираат,  организираат,  да 

работат на разни позиции, особено во управувањето на  хотели,  ресторани  и  други 

угостителски објекти за сместување и исхрана. Тие се оспособени да извршуваат задачи 

како планирање  на работата во угостителските капацитети, планирање на оброци,  

подготовка  на  храна,  проверка на  квалитетот  на  храната со доследно почитување  на  

гастрономските  и  санитарните  правила,  одржување  на  чиста  работна околина,  надзор  и  

координација  на  работата  и  друго.   

Затоа, при подготовката на оваа студиска програма се користеа знаења и искуства од 

побвеќе европски студиски програми. Оттука, образованието од овој вид е еден од начините 

да им се обезбеди на студентите искуства кои ќе им овозможат да размислуваат критички и 

аналитички во иднина. Врз основа на сето претходно наведено, постои силно уверување 

дека студиската програма треба да добие повторна акредитација, со тоа што потенцијалните 

дипломци позитивно ќе се реализираат на пазарот на трудот. Покрај тоа, програмата 

гарантира способност да се одговори на потребите на индустријата и во исто време да 

произведува дипломирани студенти кои ќе можат да ги разберат и да управуваат со 

економските, социјалните и културните влијанија на туризмот во нашата држава.  

Структурата  на  студиската  програма  по  Хотелско - ресторански менаџмент им  

овозможува на студентите индивидуално креирање и оформување на нивното академско 

образование.  
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2.   Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за дадениот 

профил на кадри 

 

Повеќе од евидентна е општествената потреба од висококвалификувани кадри од областа на 

хотелиерството и ресторатерството во нашата држава. Може слободно да се каже дека 

студиската програма Хотелско-ресторански менаџмент не само што е усогласена со 

потребите на општеството за овој образовен профил и повеќе од тоа, може слободно да се 

констатира дека преку поврзаноста на оваа катедра со образовните центри од полето на 

угостителството, со особен фокус на хотелиерството и ресторатерството, тргнувајќи од 

нашето пошироко опкружување и признатите центри од Западна Европа, оваа студиска 

програма претставува своевидна авантгарда и отворен прозорец кон оптимална продукција 

на високопрофилирани кадри за потребите на македонското општество со високи 

познавања, знаења и неопходни вештини во делот на пробелематиката во доменот на 

хотелиерството, ресторатерството, готварството, готварските техники и технологии, 

соодветно пречекување гости во сместувачките капацитети, соодветна примена на 

стиловите за правилно послужување на храна и пијалаци, испитувањето на квалитетот на 

прехранбените намирници; сензорната анализа на храна и пијалоци; применливост на 

сметководството во угостителството, преку водење на материјално книговодство; 

познавање на стоките, нивна манипулација и безбедно складирање; примена на HACCP 

системот како најважен стандард во сите сфери на работата во угостителството; 

изучувањето на дел од светските јазици (француски, англиски и германски) за деловна 

употреба, придонесува кон приближување на нашето општество до современите 

достигнувања во сферата на гастрономијата во светски рамки. Наставниот кадар и 

студентите имаат можност да реализираат мобилности во земји каде хотелиерството и 

ресторатерството се на многу високо ниво, како на пример Франција. Сето тоа придонесува 

кон зголемување на квалитетот на студиската програма и нејзино приближување до 

академиите каде се изучува хотелско-реторанскиот менаџмент. Не секогаш на општеството 

му се потребни највисоките дострели во поглед на квалитет и стандарди, бидејќи реалните 

потреби во стопанството се карактеризираат со разноликост и различни градации на 

квалитет, но образовниот концепт на студиската насока по Хотелско-ресторански 

менаџмент секогаш тежнее да обезбеди највисоко ниво на образование од областа, со 

максимална мотивација на студентите и нивна вклученост во теоретските и практични 

аспекти на оваа проблематика. Секогаш се применува доследна комуникација со 

стопанството, за реалните потреби од угостителски кадар. Факултетот за туризам и 

угостителство-Охрид има потпишано договори за соработка со преку 100 деловни субјекти 

од сферата на угостителството, каде студентите ја спроведуваат својата задолжителна 

практична работа во траење од 1 месец, за понатака да бидат и дополнително ангажирани, 

хонорарно или во редовен работен однос по завршувањето на своето образование. Без 

сомнение може да се истакне дека ФТУ-Охрид преку својата студиска програма по 

Хотелско-ресторански менаџмент, веќе одреден период применува новитети и докажани 

искуства во образовниот процес од светски етаблираните хотелско-ресторански и 

гастрономски центри. Интензивирањето на соработката со докажани институции и експерти 

од сферата на хотелиерството и ресторатерството оди во насока на менување на навиките и 

практичните аспекти во угостителскиот сектор со вклученоста на студентите во работата на 

субјектите, најпрвин како стажанти, а понатаму како перманентен кадар кој не запира да 

вложува во својата наобразба. Студентите кои дипломираат на насоката Хотелско-

ресторански менаџмент, не се оспособуваат само да бидат идни рецепционери или 

послужувачи на храна и пијалоци, туку напротив раководители на ресторани, хотели, лица 
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со највисок степен на одговорност во угостителските претпријатија. Исто така тие се идни 

угостителски претприемачи, кои слободно може да креираат свој бизнис и да отворат нов 

деловен субјект во угостителството со што директно ќе придонесат кон зголемувањето на 

бруто домашниот производ на државата. 

Дипломираните студенти можат да најдат широк спектар на можности за вработување во 

глобалната туристичка и угостителска индустрија. Можностите за кариера може да 

вклучуваат сместување пред бирото, услуга за гости/домаќинство, продажба и маркетинг, 

банкети, транспорт, храна и пијалоци, атракции, настани и конференции, туристички услуги 

и тн.. По неколку години искуство, дипломираните студенти можат да ги извршуваат 

надзорните или менаџерските позиции. Дипломирани студенти, исто така, можат да 

продолжат со понатамошна академска надоградба. 

Дипломираните со сигурност ја покажуваат способноста да ја поддржат културата на 

услуги во индустријата и работното место со усвојување позитивен став и професионален 

пристап оспособени за индивидуална и тимска работа 

Дипломираните на студиската насока Хотелско-ресторански менаџмент на крајот од 

студискиот циклус се оспособени за обезбедување услуги за клиентите и решенија кои 

предвидуваат, исполнуваат и/или ги надминуваат индивидуалните очекувања, како и 

организациските очекувања, стандарди и цели. Тие се оспособени да користат маркетинг 

концепти, да вршат истражување на пазарот, социјални мрежи, да ги исползуваат 

стратегиите за управување со продажба и приходи, вештините за управување, како и 

познавањето на стоките и производите. Овие профили имаат способност  за промоција и 

продажба на услуги во угостителството, како и други производи и искуства насочени кон 

гостите. 

Дипломците на оваа студиска програма во своето портфолио располагаат со знаења и 

вештини за примена на деловните модели и моделите на приходи, како и основните 

сметководствени, буџетски, финансиски и административни вештини за поддршка на 

ефективното управување и работење на различни организации кои обезбедуваат 

угостителски услуги и производи. Знаења од сферата на различните системи, процеси, 

политики, стандарди, законски обврски и регулативи на организацијата и работното место и 

примена на принципите за управување со ризик, за поддршка и одржување на ефикасни, 

безбедни, сигурни, достапни и здрави угостителски операции. 

Профилираните кадри на студиската насока Хотелско-ресторански менаџмент имаат 

развиени способности за користење на соодветни технологии за подобрување на квалитетот 

и испораката на угостителските услуги, производите и искуствата на гостите и за мерење на 

ефективноста на операциите за угостителство, како и познавања од актуелните трендови и 

проблемите во угостителството и меѓузависните односи во пошироките сектори на 

туристичката индустрија со цел да бидат во можност континуирано да ги подобруваат 

работните перформанси и да ја развиваат успешна кариера во оваа област. 

Дипломираните на оваа програма се карактеризираат со лидерски вештини и се оспособени 

за тимска работа. Тие располагаат со вештини и алатки за управување со конфликти и 

односи, како и знаења од областа на организациското однесување, работните односи, 

стандардите за вработување и човековите права, со цел континуирано да придонесуваат кон 

градење на позитивна работна средина. 
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Способноста да одговараат на прашања и да решаваат дилеми што се појавуваат при 

испораката на угостителски услуги, производи и искуства на гостите, користејќи и 

промовирајќи етичко однесување и најдобри практики на корпоративна општествена 

одговорност и одржливост на животната средина е една од компаративните предности на 

овој образовен профил. Тие на крајот на студиумот знаат да идентификуваатт и 

применуваат практики специфични за дисциплината кои придонесуваат за локалната и 

глобалната заедница преку општествена одговорност, економска посветеност и управување 

со животната средина. 
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3а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 

240 ЕКТС, студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент,  Универзитет „Свети 

Климент Охридски“-Битола, согласно со уредбата за националната рамка на 

високообразовните квалификации 

 

Ниво во Националната 

рамка на 

високообразовните 

квалификации 

 

Високо образование 

Ниво во Европската 

рамка на 

високообразовни 

квалификации 

VI 
А  

6 
  

 

Квалификации кои означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии (240 ЕКТС) 

се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите: 

4а. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 240 

ЕКТС, студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент,  факултетот за туризам и 

угостителство-Охрид, согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните 

квалификации 
 

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и  разбирање Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се 

надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и познавање 

во доменот на теоретски, практични, концептуални, компаративни и 

критички перспективи во научното поле според соодветна методологија; 

Разбирање на одредена област и познавање на тековните прашања во врска 

со научните истражувања и новите извори на знаење; Покажува знаење и 

разбирање за разни теории, методологии.  

Примена на знаењето 

и разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 

професионален пристап во работата или професијата; Покажува 

компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми; 

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на полето 

на студирање. 

Способност за 

проценка 

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање 

информации, идеи, концепти од релевантни податоци; Донесување 

соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, научните 

и етичките аспекти; Способност да оценува теоретски и практични 

прашања, да дава објаснување за причините и да избере соодветно 

решение. 

Комуникациски 

вештини 

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со нестручната 

јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога критериумите за 

одлучување и опсегот на задачата се јасно дефинирани; Презема поделена 

одговорност за колективни резултати; Способност за независно учество, со 

професионален пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни 

дискусии. 

Вештини на  учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување 

понатамошно знаење и учење со висок степен на независност. 
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3б. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни 

студии со 240 ЕКТС, студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент, на 

Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, согласно со Уредбата за националната 

рамка на високообразовните квалификации 

 

Тип на дескриптор 

 

Опис 

     Знаење и разбирање Стекнување на современи знаења од областа на хотелско - 

ресторанското работење според високо- образовни меѓународно 

признати стандарди 

Стекнување општообразовни знаења од областите на просторните, 

општествено - економските, културните и уметничките вредности. 

Стекнување на знаења од областа на хотелско - ресторанската 

регулатива во сите домени во кои туризмот и угостителството се 

имплицирани 

Стекнување на знаења од мултидисциплинарен карактер во примената 

на знаењата од областа на хотелско - ресторанското работење 

Оспособување за управување со процесите во хотелите и рестораните во 

сите сфери на неговата дејност 

Оспособување за настап на хотелско - ресторанскиот пазар со креирана 

соодветност на елементите кои се неопходни 

Подготвеност за пазарот на трудот во земјата и странство 

Примена на знаењето и 

разбирањето 

Кадрите ќе може да одговорат оптимално на потребите на општеството 

за високо квалификувани кадри способни за решавање на проблемите на 

сите системски нивоа во земјата и странство 

Со едукација на оваа студиска програма ќе се разрешат потребите од 

меѓународна соработка во институционални рамки и пошироко 

Подготвеност за пазарот на трудот во земјата и странство 

Способност за приготвување на разновидни оброци, национална и 

интернационална храна 

Аналитичко и критичко размислување 

Претприемчивост и преземање на ризик 

Систематичност во одвивањето на активностите 

Способност за планирање 

Управување и раководење со деловни субјекти од областа на хотелско - 

ресторанското работење 

Менаџирање на современи угостителски објекти и создавање на 

препознатлив имиџ на гастрономска понуда 

Способност за проценка Знаењата од студиската програма по хотелско - ресторански менаџмент 

им овозможува на студентите стекнување способност за прибирање, 

анализа и оценка на информациите, како појдовна основа за 

поставување нови концепти и промовирање идеи. Тоа треба да 

овозможи решенија за посебни проблеми во полето на дејствување 

Студентите се стекнуваат со способност да ги оценат теоретските и 

практичните прашања од основните постулати на туризмот, хотелското 

работење, социо -психолошките и културните категории, економските 

аспекти на хотелското работење и просторните проблеми 

Тоа води кон успешно објаснување на причините и предлагање 

соодветно решение за реализирање на работните процеси 

Комуникациски вештини Способност за соодветна комуникација со колегите и корисниците на  

угостителските услуги 

Способност за тимско работење и активна соработка во рамките на 

групата, што подразбира свесно превземање на одговорностите 

Споделува и применува специфични идеи со соодветен професионален 
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пристап и истите ги преточува во реални проекти. 

Вештини на  учење 

 

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување 

понатамошно знаење и учење со висок степен на самостојност во 

одлучувањето 

Редовно ги следи најновите промени кои што се случуваат во оваа 

област 

 

 

4. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 

задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и 

дефиниран начин на избор на предметите.   

 

 

Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети 

Број на задолжителни предмети 21 

Процент на задолжителни предмети 60% 

Број на изборни предмети (група 1) 10 

Процент на изборни предмети – група 1 

(изборни предмети што студентите самостојно ги избираат 

од редот на сите наставни предмети застапени на 

единицата на Универзитетот) 

30% 

Број на изборни предмети (група 2) 4 

Процент на изборни предмети – група 2 

(изборни наставни предмети што студентите самостојно ги 

избираат од листата слободни изборни предмети, 

предложена од секоја единица на Универзитетот, посебно) 

10% 

Вкупно предмети 35 
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СТРУКТУРА НА СТУДИСКА ПРОГРАМА 

Табела 4.1. Распоред на предмети по семестри и години на студии за академски студии 

(АС) 

Реден 

број 

Код на 

предмето

т 

Назив на наставен предмет Семестар 

Неделен фонд 

на часови ЕКТС 

П В 

ПРВА ГОДИНА 

1 ХРМ 101 Основи на право со туристичко право 1 4 2 8 

2 ХРМ 102 Ресторански менаџмент 1 4 2 8 

3 ХРМ 103 Економика на туризам и угостителство 1 4 1 7 

4 ХРМ 104 Странски јазик A 1 1 4 1 7 

5 ХРМ 201 Хотелиерство 2 4 1 7 

6 ХРМ 202 Техники на послужување 2 4 1 7 

7 
ХРМ 203 Психологија во туризам и 

угостителство 
2 4 1 7 

8 ХРМ 2ХХ 

Изборен наставен предмет (називот на 

изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

2 3 2 6 

  Практична работа 2   3 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 31 11 60 
 

 

Реден 

број 

Код на 

предмето

т 

Назив на наставен предмет Семестар 

Неделен фонд 

на часови ЕКТС 

П В 

ВТОРА ГОДИНА 

  Задолжителни наставни предмети     

1 

ХРМ 301 Менаџмент во туризмот и 

угостителството 

 

3 4 2 8 

2 ХРМ 302 Познавање на стока со наука за исхрана 3 4 1 7 

3 ХРМ 303 Основи на готварство 3 4 1 7 

4 ХРМ 304 Странски јазик А2 3 4 2 8 

5 ХРМ 401 Нутрицизам 4 4 1 7 

6 ХРМ 402 Маркетинг 4 4 1 7 

7 ХРМ 403 Промотивни активности во туризмот 4 4 1 7 

8 ХРМ 4ХХ 

Изборен наставен предмет(називот на 

изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

 3 2 6 

  Практична работа    3 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 31 11 60 
 

Реден 

број 

Код на 

предмето

т 

Назив на наставен предмет Семестар 

Неделен фонд 

на часови ЕКТС 

П В 

ТРЕТА ГОДИНА 

1 

ХРМ 5ХХ Изборен наставен предмет(називот на 

изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

5 3 2 6 

2 ХРМ 5ХХ Изборен наставен предмет(називот на 5 3 2 6 
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изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

3 

ХРМ 5ХХ Изборен наставен предмет(називот на 

изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

5 3 2 6 

4 

ХРМ 5ХХ Изборен наставен предмет(називот на 

изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

5 3 2 6 

5 

ХРМ 5ХХ Изборен наставен предмет(називот на 

изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

5 3 2 6 

6 
ХРМ 601 Менаџмент информациони системи во 

угостителството 
6 4 1 7 

7 ХРМ 602 Бар и барско работење 6 4 1 7 

8 ХРМ 603 Анимации во туризмот 6 4 1 7 

9 ХРМ 6ХХ 

Изборен наставен предмет(називот на 

изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

 3 2 6 

  Практична работа    3 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 30 15 60 
 

Реден 

број 

Код на 

предмето

т 

Назив на наставен предмет Семестар 

Неделен фонд 

на часови ЕКТС 

П В 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

  Задолжителни наставен предмет     

1 ХРМ 701 Деловно планирање во услужен сектор 7 4 1 7 

2 ХРМ 702 Странски јазик Б 7 4 1 7 

3 ХРМ 703 Сметководство 7 4 1 7 

4 

ХРМ 7XX Изборен наставен предмет(називот на 

изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

7 3 2 6 

  Практична работа 7   3 

5 ХРМ 801 Пекарство и слаткарство 8 3 2 6 

6 

ХРМ 8ХХ Изборен наставен предмет(називот на 

изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

8 3 2 6 

7 ХРМ 8ХХ 

Изборен наставен предмет(називот на 

изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

8 3 2 6 

8 ХРМ 8ХХ 

Изборен наставен предмет(називот на 

изборниот наставен предмет се 

наведува во Табела 4.2) 

8 3 2 6 

  

 

Дипломски труд 

 

8   6 

       

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 27 13 60 
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Табела 4.2.  Изборни наставни предмети на студиската програма 
 

Вид на изборен наставен предмет Број  

Изборни наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 75 

Изборни наставни предмети  кои единицата ги ги обезбедува од Универзитетска листа 

на изборни предмети 
 

 

Реден 

број 
Код Назив на предметот Семестар 

Неделен фонд на 

часови ЕКТС 
Од која 

единица 
предавања вежби 

1.  2XX Социологија 2 3 2 6 
ФТУ 

2.  2XX Економика на претпријатија 2 3 2 6 
ФТУ 

3.  2ХХ Економика на претпријатија 2 3 2 6 
ФТУ 

4.  2XX Принципи на управување со 

ризик 

2 3 2 6 
ФТУ 

5.  2XX Економија  2 3 2 6 
ФТУ 

6.  4XX Принципи на јавната 

администрација 

4 3 2 6 
ФТУ 

7.  4XX Безбедност во туризмот 4 3 2 6 
ФТУ 

8.  
4XX Менаџмент на човечки 

ресурси во туризам и 

угостителство 

4 3 2 6 

ФТУ 

9.  4XX Основи на менаџмент  4 3 2 6 
ФТУ 

10.  4XX Национална кујна 4 3 2 6 
ФТУ 

11.  4ХХ Банкарско работење 4 3 2 6 
ФТУ 

12.  4XX Комуникации во туризмот 4 3 2 6 
ФТУ 

13.  5XX Претприемништво 5 3 2 6 
ФТУ 

14.  5XX Основи на туризмот 5 3 2 6 
ФТУ 

15.  5ХХ Социологија на туризмот 5 3 2 6 
ФТУ 

16.  5XX Стандардизација во туризам 

и угостителство 

5 3 2 6 
ФТУ 

17.  5XX Културно наследство 5 3 2 6 
ФТУ 

18.  5ХХ Бизнис операциони 

истражувања 

5 3 2 6 
ФТУ 

19.  5XX Бизнис математика 5 3 2 6 
ФТУ 

20.  5ХХ Бизнис информатика 5 3 2 6 
ФТУ 

21.  5ХХ Логистички системи 5 3 2 6 
ФТУ 
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22.  5XX Статистика 5 3 2 6 
ФТУ 

23.  5XX Храна и култура 5 3 2 6 
ФТУ 

24.  5XX Деловно комуницирање 5 3 2 6 
ФТУ 

25.  5XX Канали на продажба 5 3 2 6 
ФТУ 

26.  5XX Маркетинг истражување 5 3 2 6 
ФТУ 

27.  5XX Договори во меѓународниот 

промет 

5 3 2 6 
ФТУ 

28.  5XX Одржлив развој на туризмот 5 3 2 6 
ФТУ 

29.  5ХХ Психологија на исхрана 5 3 2 6 
ФТУ 

30.  5XX Сообраќај во туризмот 5 3 2 6 
ФТУ 

31.  5XX Организирање на конгреси и 

средби 

5 3 2 6 
ФТУ 

32.  5XX Стратегиски менаџмент 5 3 2 6 
ФТУ 

33.  5XX Туристичка дестинација 5 3 2 6 
ФТУ 

34.  5XX Економика на европски 

интеграции 

5 3 2 6 
ФТУ 

35.  5XX Управувачко сметководство 5 3 2 6 
ФТУ 

36.  5XX Енологија 5 3 2 6 
ФТУ 

37.  5XX Инвестиционен менаџмент 5 3 2 6 
ФТУ 

38.  5ХХ Агенциско работење 5 3 2 6 
ФТУ 

39.  5ХХ Финансиски пазари и 

институции 

5 3 2 6 
ФТУ 

40.  5ХХ Осигурување во туризмот и 

угостителството 

5 3 2 6 
ФТУ 

41.  5ХХ Методи за испитување на 

квалитет на храна и пијалоци 

5 3 2 6 
ФТУ 

42.  5ХХ Информациски и 

комуникациски технологии 

5 3 2 6 
ФТУ 

43.  6ХХ Сензорна анализа на храна 6 3 2 6 
ФТУ 

44.  6XX Меѓународен бизнис 6 3 2 6 
ФТУ 

45.  6XX Туристичка географија 6 3 2 6 
ФТУ 

46.  6XX Животна средина и туризам 6 3 2 6 
ФТУ 

47.  6XX Меѓународен менаџмент  6 3 2 6 
ФТУ 

48.  6ХХ Контролинг 6 3 2 3 
ФТУ 
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49.  7XX Организациско учење 7 3 2 6 
ФТУ 

50.  7XX Гастрономски туризам 7 3 2 6 
ФТУ 

51.  7XX Економија на Македонија 7 3 2 6 
ФТУ 

52.  7XX Гастрономски туризам 7 3 2 6 
ФТУ 

53.  7XX Валоризација на туристички 

ресурси 

7 3 2 6 ФТУ 

ФТУ 

54.  7XX Управно право 7 3 2 6 
ФТУ 

55.  7XX Корпоративно финансиско 

управување 

7 3 2 6 
ФТУ 

56.  7XX Деловно право 7 3 2 6 
ФТУ 

57.  7XX Уставно право 7 3 2 6 
ФТУ 

58.  7XX Странски јазик Б  7 3 2 6 
ФТУ 

59.  7ХХ Странски јазик 3 7 3 2 6 
ФТУ 

60.  7XX Социјална патологија 7 3 2 6 
ФТУ 

61.  7ХХ Стратегии на интегрирано 

пазарно комуницирање 

7 3 2 6 
ФТУ 

62.  8XX Економија на развој 8 3 2 6 
ФТУ 

63.  8ХХ Диететика 8 3 2 6 
ФТУ 

64.  8XX Здравствен туризам 8 3 2 6 
ФТУ 

65.  8XX Финансиски менаџмент 8 3 2 6 
ФТУ 

66.  8XX Патнички агенции 8 3 2 6 
ФТУ 

67.  8XX Хотелски инженеринг 8 3 2 6 
ФТУ 

68.  8ХХ Односи со јавност 8 3 2 6 
ФТУ 

69.  8XX Облигационо право 8 3 2 6 
ФТУ 

70.  8XX Политика на развој на 

туризмот 

8 3 2 6 
ФТУ 

71.  8XX Трговско право 8 3 2 6 
ФТУ 

72.  8XX Техники на мерење на 

ефикасноста на пропагандата 

8 3 2 6 
ФТУ 

73.  8XX Менаџмент на знаење 8 3 2 6 ФТУ 

74.  8ХХ Странски јазик 4 8 3 2 6 ФТУ 

75.  8ХХ  Осигурување во 

земјоделството 

8 3 2 6 ФТУ 

Вкупно: 12 72  
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Табела 4.3. Преглед на застапеност на задолжителните предмети  и 

 изборните предмети на студиската програма. 
 

Семестар Број на 

задолжителни 

предмети 

Број на изборни 

предмети  

Вкупно 

предмети 

I 4 1 5 

II 3 1 4 

III 4 0 4 

IV 3 1 4 

V 0 5 5 

VI 3 1 4 

VII 2 2 4 

VIII 1 3 4 

Вкупно 21 14 33 

% застапеност 62,5% 37,5% 100% 
 

Табела 4.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети и 

 изборните  предмети. 

 

Ред 

бр 

Траење на 

студиите 

(години)/ 

вкупен број 

на ЕКТС на 

студиската 

програма 

Вкупна оптовареност 

изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за задолжителни 

предмети изразена преку ЕКТС 

Оптоварност за изборни 

предмети изразена 

преку ЕКТС 

А 
Вкупен 

број на 

ЕКТС од 

наставните 

предмети  

А1 
Процентуална 

застапеност 

на ЕКТС од 

наставните 

предмети на 

студиската 

програма  

Б 
/ Вкупен број 

на ЕКТС од 

задолжителните 

наставни 

предмети  

Б1 
Процентуална 

застапеност на 

ЕКТС од 

задолжителните 

наставни 

предмети во 

однос на 

вкупниот број 

на ЕКТС на 

студиската 

програма 

В 
Вкупен 

број на 

ЕКТС од 

изборни 

наставни 

предмети 

В1 
Процентуална 

застапеност на 

ЕКТС од 

изборните 

наставни 

предмети во 

однос на 

вкупниот број 

на ЕКТС на 

студиската 

програма 

1. 4 години 

240 ЕКТС 
222 

 
92.5% 

150 
62,5% 

72 

30% 
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5. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 (Прилог бр.4) од 

Правилникот за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските 

програми од ПРВИОТ,вториот  и третиот циклус на студии (“Службен весник на 

Република Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011)  и член 61 став 3 од Закон за високо 

образование ( (“Службен весник на Република Македонија”, бр.82/2018) 

 
 

Табела 5.1. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен 

работен однос со полно работно време на  единицата каде што  се реализира студиската програма 

  

Име и презиме 

на 

наставникот 

да се наведе Предмети што ги 

предава наставникот 
Вкупен број 

на предмети  звањето во 

кое е избран 

и во која 

научна 

област 

Областа во 

која што е 

докториран 

институцијата 

каде работи во 

редовен 

работен однос зимски летен 

1.  Д-р Катерина 

Ангелевска -  

Најдеска 

Редовен 

професор 

51403 

51419 

50325 

50329 

 

514 

503 

ФТУ Охрид Патнички агенции 

Валоризација на 

туристички 

ресурси 

Здравствен 

туризам 

Агенциско 

работење 

Маркетинг 

Стратегии на 

интегрирано 

пазарно 

комуницирање 

3 3 

2.  Д-р Цветко 

Андреески 

Редовен 

професор 

21208 

212 ФТУ Охрид Информациски и 

комуникациски 

технологии 

 

1  

3.  Д-р Пере 

Аслимоски 

Редовен 

професор 

51123 

51610 

51412 

511 ФТУ Охрид Социологија на 

туризмот 

Социологија 

Безбедност во 

туризмот 

Социјална 

патологија 

2 2 

4.  Д-р Јованка 

Билјан 

Редовен 

професор 

503 ФТУ Охрид Економија на 

Македонија 

1 1 
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50302 

50309 

50319 

Меѓународен 

бизнис 

5.  Д-р Ангела 

Василеска 

Редовен 

професор 

41400 

41401 

41402 

414 ФТУ Охрид Познавање на 

стоката со наука за 

исхрана 

Нутрицизам 

Енологија 

Диететика 

2 2 

6.  Д-р Ристо 

Гогоски 

Редовен 

професор 

50321 

50326 

50301 

503 ФТУ Охрид Економија 

 

 1 

7.  Д-р Татјана 

Димоска 

Редовен 

професор 

50305 

50310 

50329 

503 ФТУ Охрид Одржлив развој на 

туризмот 

Економика на 

претпријатија 

Економика на 

туризам и 

угостителство 

Економија на 

развој 

2 2 

8.  Д-р Снежана 

Дичевска 

Редовен 

професор 

50326 

50329 

 

503 ФТУ Охрид Финансиски 

пазари и 

институции 

Банкарско 

работење 

Корпоративно 

финансиско 

управување 

2 1 

9.  Д-р Вера 

Караџова 

Редовен 

професор 

50302 

50326 

50329 

503 ФТУ Охрид Принципи на 

управување со 

ризик 

Инвестиционен 

менаџмент 

Техники на 

мерење на 

ефикасноста на 

2 3 
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пропагандата 

Бизнис математика 

Економика на 

европски 

интеграции 

10.  Д-р Јове 

Кекеноски 

Редовен 

професор 

50700 

50701 

507 ФТУ Охрид Уставно право 

Односи со јавност 

1 1 

11.  Д-р Сашо 

Коруновски  

Редовен 

професор 

60620 

51413 

606 ФТУ Охрид Културно 

наследство 

 

1  

12.  Д-р Деса 

Косаркоска 

Редовен 

професор 

50328 

50329 

503 ФТУ Охрид Сметководство 

Контролинг  

1 1 

13.  Д-р Симона 

Мартиноска 

Редовен 

професор 

51405 

51419 

51417 

514 ФТУ Охрид Ресторански 

менаџмент 

Политика на развој 

на туризмот и 

угостителството 

Менаџмент на 

производство на 

храна во 

угостителството 

1 2 

14.  Д-р Данијела 

Милошоска 

Редовен 

професор 

50824 

50833 

50835 

508 ФТУ Охрид Деловно право 

Трговско право 

1 1 

15.  Д-р Иванка 

Нестороска 

Редовен 

професор 

51419 

514 ФТУ Охрид Анимации во 

туризмот 

Организирање на 

конгреси и средби 

1 1 
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16.  Д-р Бранко 

Николоски 

Редовен 

професор 

50613 

50623 

50624 

506 ФТУ Охрид Претприемништво 

Комуникации во 

туризмот 

Организациско 

учење 

Менаџмент на 

знаење 

Статистика 

Деловно 

комуницирање 

 

3 3 

17.  Д-р Ирина 

Петровска 

Редовен 

професор 

60404 

60415 

60429 

604 ФТУ Охрид Англиски јазик 1 

Англиски јазик 2 

Англиски јазик 3 

Англиски јазик 4 

2 2 

18.  Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

Редовен 

професор 

51419 

514 ФТУ Охрид Менаџмент во 

туризам и 

угостителство 

Менаџмент на 

човечки ресурси 

во туризам и 

угостителство 

Стандардизација 

во туризам и 

угостителство 

 

2 1 

19.  Д-р Ристо 

Речкоски 

Редовен 

професор 

50802 

50835 

508 ФТУ Охрид Основи на право 

со туристичко 

право 

Договори во 

меѓународниот 

промет 

Принципи на 

јавната 

администрација 

3 2 
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Управно право 

Облигационо 

право 

20.  Д-р Мирјана 

Секулоска 

Редовен 

професор 

50329 

503 ФТУ Охрид Менаџмент 

информациони  

системи во 

угостителството 

Логистички 

системи 

Биснис 

информатика 

2 1 

21.  Д-р Лидија 

Симонческа 

Редовен 

професор 

51419 

51406 

514 ФТУ Охрид Основи на 

менаџмент 

Деловно 

планирање 

Стратегиски 

менаџмент 

Меѓународен 

менаџмент  

Промотивни 

активности 

3 2 

22.  Д-р Јаготка 

Стрезоска 

Редовен 

професор 

60405 

604 ФТУ Охрид Германски јазик 1 

Германски јазик 2 

Германски јазик 3 

Германски јазик 4 

 

2 2 

23.  Д-р Зоран 

Тунтев 

Редовен 

професор 

51419 

51401 

514 ФТУ Охрид Хотелиерство 

Хотелски 

инженеринг 

Туристичка 

дестинација 

Животна средина 

и туризам 

2 2 

24.  Д-р Климе 

Попоски 

Вонреден 

професор 

50326 

503 ФТУ Охрид Финансиски 

менаџмент 

 1 
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25.  Д-р Александар 

Трајков 

Вонреден 

професор 

50319 

50309 

50329 

 

503 ФТУ Охрид Бизнис 

операциони 

истражувања 

Сообраќај во 

туризмот 

2  

26.  Д-р Елена 

Цицковски 

Вонреден 

професор 

60428 

60405 

604 ФТУ Охрид Германски јазик 1 

Германски јазик 2 

Германски јазик 3 

Германски јазик 4 

 

2 2 

27.  Д-р Стевчо 

Мечески 

Доцент 

50608 

50619 

50624 

 

506 ФТУ Охрид Маркетинг 

истражување 

Канали на 

продажба 

Осигурување во 

земјоделството 

Осигурување во 

туризмот и 

угостителството 

3 1 

28.  Д-р Ирина 

Јолдеска 

Доцент 

50328 

50329 

503 ФТУ Охрид Управувачко 

сметководство 

1  

29.  Д-р Михаел 

Ристески 

Доцент 

51419 

51409 

514 ФТУ Охрид Гастрономски 

туризам 

Храна и култура 

Туристичка 

географија 

Основи на туризам 

3 1 

30.  Д-р Климент 

Наумов 

Доцент  

51402 

51419 

514 ФТУ Охрид Основи на 

готварство 

Техники на 

послужување 

2 3 
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Национална кујна 

Бар и барско 

работење 

Пекарство и 

слаткарство 

        

 

Табела 5.2. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен 

работен однос со полно работно време од други единици на високообразовната установа 

ангажирани на единицата каде што се реализира студиската програма 

 

 Име и презиме на 

наставникот 

да се наведе Предмети што 

ги предава 

наставникот 

Вкупен број 

на предмети  звањето во 

кое е избран 

и во која 

научна 

област 

Областа во 

која што е 

докториран 

институцијат

а каде работи 

во редовен 

работен однос зимск

и 

летен 

1 Д-р Љупчо 

Кеверески  

Редовен 

професор 

51000 

51004 

51005 

510 Педагошки 

факултет-

Битола 

Психологија 

на 

угостителство 

и туризам 

Психологија 

на исхрана 

1 1 

2 Д-р Ленче Локоска Редовен 

професор 

41402 

414 Хидробило

шки завод – 

Охрид 

Методи за 

испитување на 

квалитет на 

храна и 

пијалоци 

Сензорна 

анализа на 

храна 

 

1 2 

3 Д-р Зоран 

Николовски 

Вонреден 

професор 

60406 

604 Економски 

факултет-

Прилеп 

Француски 

јазик 1 

Француски 

јазик 2 

Француски 

јазик Б 

3  
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6. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма Хотелско-

ресторански менаџмент, организирана на Факултетот за туризам и угостителство-

Охрид 

 

 

Вкупната површина на зградата на Факултетот за туризам и угостителство во Охрид е 2.779м2. 

Зградата располага со следните простории:  

 

Р.Б. Вид и намена на простор Број 
Број на 

места 

Површина 

m
2
 

1. 
Амфитеатар со 174 седишта 

опремен со презентациона опрема 
1 174 177 m2

 

2. 
предавални со капацитет од 50 

седишта 
7 350 487,18 m2

 

3. 
кабинети за странски јазици со 

капацитет од 48 седишта 
2 96 146,3 m2

 

4. лаборатории за вежби 2  156,23 m2
 

5. кабинети за наставен кадар 21 42 372,01 m2
 

6. Библиотека со читална 1  89,62 m2
 

7. 
Кабинет по информатика опремен 

со 20 компјутери 
1 20 45 m2

 

8. Други помошни простории   1306 m2
 

Вкупно   2779 m2 
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7. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Хотелско-

ресторански менаџмент, на факултетот за туризам и угостителство-Охрид 

 

 

Табела 7.1 Список на опрема и наставни средства (по вид, број и намена) за вршење на 

дејноста што одговараат на нормативите и стандардите за вршење високобразовна дејност 

 

 

Ред.Бр. 
Опрема и наставни 

средства 
Вид Намена Број 

1. 
Cisco Router Електронска опрема за 

интернет 
за емитување интернет 2 

2. 
Cisco 16 Port 10/100 

Switch 

Електронска опрема за 

интернет 
за интернет комуникација 2 

3. 
ADSL Router / 4 port 

switch 

Електронска опрема за 

интернет 
за пристап до интернет 1 

4. 
Wireless router / 4 port 

switch 

Електронска опрема за 

интернет 

за емитување безжичен 

интернет 
10 

5. 
Switch 10/100 Електронска опрема за 

интернет 

за емитување безжичен 

интернет 
12 

6. 
Patch panel Електронска опрема за 

интернет 

за емитување безжичен 

интернет 
1 

7 
Rack Куќиште за чување на 

модеми 

За непречена интернет 

комуникација 
2 

8 
Modem telelabs 512 

Модем 
За непречена интернет 

комуникација 
1 

9 
ServerIBM System x3650 

Сервер 
За непречена интернет 

комуникација 
1 

10 
Web server  

Сервер 
За непречена интернет 

комуникација 
1 

11 
Application server 

Сервер 
За непречена интернет 

комуникација 
1 

12 
Firewall server Сервер за заштита на 

програмите 

За непречена интернет 

комуникација 
1 

13 
DNS server 

Сервер 
За непречена интернет 

комуникација 
1 

14 DataBase server Сервер Сервер за бази на податоци 1 

15 
Laptop 

Преносен помпјутер 
Имаат широка употреба на 

факултетот 
3 

16 
PC Desktop 

Десктоп кумпјутери 
Се користат за вежбите по 

предметот Информатика 
35 

17 
Печатачи 

Хардвер за печатење 
за печатење материјали за 

настава 
40 

18 

Скенери 

Хардвер за скенирање 

за скенирање документи и 

наставни содржини за 

студентите 

5 

19 Smart Board Паметна табла за проекција и пишување 1 
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20 

Проектори Опрема за проектирање и 

презентација на содржини 

предвидени со наставните 

програми 

за проекција на 

презентации и други 

наставни содржини 

12 

21 
Fax 

Факс уред 
За емитување и прием на 

факс пораки 
2 

22 
Fingerprint  Дигитален уред за 

евиденција на вработени 
уред за пријавување 

вработени 
1 

23 

Уреди за евиденција Дигитални уреди за 

евиденција на наставен 

кадар и присутни 

студенти на предавања, 

колоквиуми и испити 

уреди за евиденција на 

одржани часови и 

присуство на студенти 

12 

24 

Polycom 7000 Дигитален уред кој се 

користи за далечниско 

предавање, со можност за 

двонасочна комуникација 

за далечинско учење 1 

25 
License Win XP pro PC 

Desktop 
Десктоп компјутери  

За подготовка и принтање 

на наставен материјал 
5 

26 

License Win XP pro 

Laptop 
Лаптоп компјутери 

Се користат за подготовки 

на наставните содржини, 

предавања и проектирање 

на презентации 

64 

27 

Дрон  со сериски број 

01P526, инвентарен број 

2966 

 

 DJI Mavic 2 ZOOM 
за снимање и 

фотографирање од висина 
1 

28 

Смарт телефон Huawei Honor 10 4 

GB/64GB LTE Dual SIM 

Black  

за навигација и управување 

со дрон 
1 

29 

Смарт телефон Xiaomi Mi Mix 25 

6GB/64GB LTE Dual SIm 

Black  

за комуникација 1 

30 

Таблет PC Samsung Galaxy TabS4 

T835 Octa Core 

4GB/64GB/10.5” Amoled 

2560x1600/WiFi/LTE/A8.1 

Black  

компјутер за обработка на 

податоци, маил 

комуникација 

1 

31 
Полнач за автомобил 

DJI Mavic 2  
за полнење на батерии од 

дрон 
1 

32 
Полнач за батерија Hub  

DJI Mavic 2 
за полнење на батерии од 

дрон 
1 

33 
2 Pro ND Filters Set  

DJI Mavic 2 
фото филтри за камера на 

дрон 
1 

34 
Binoculars Platinet 8 24x50 Black 

 
објективи за дрон камера 1 

35 

Power Bank  Verbatim portable 

20000mAh QC3 & USB+C 

Metal 

 

екстерна единица за 

полнење батерии на смарт 

уреди 

1 

36 
Notebook External battery   Zero portable 15000 mAh 

w/Power Bank 

екстерна батерија за смарт 

уреди 
1 
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37 
Charging Station  3.1A EnerGenie 4-Port 

White 

 

полнач за батерии на смарт 

уреди 
1 

38 
Car Pоwer Inverter  DC-AC 300W EG-PWC-

032 

 

полнач за батерии на смарт 

уреди( за автомобил) 
1 

39 

Full HD Outdoor Camera  Тенда Wireless N IP 

Network Waterproof 

Day/Night 2way audio C8  

безжична камера за 

мониторинг за надворешни 

услови 

1 

40 

Digital camera Nikon  

D5600 +18*55 VR Kit  

дигитале фото апарат (уред 

за фотографирање и 

снимање видео) 

1 

41 

Micro Adapter 

 

Secure Digital Micro 

Kingston 128GB SDXC 

Canvas Select cl 10 UHS 1 

80 MB Read w/ 

адаптер за мемориска 

картичка за дигитален фото 

апарат 

1 

42 
Nikon Lens  AF-S DX Nikkor 55-

200mm f/4-5.6G ED VR II 

 

леќи за објектив на 

дигитална камера 
1 

43 
Digital Camera Tripod   Targus 58 inch w/Buble 

Level Bag 

троножен држач за 

дигитална камера 
1 

44 
Digital Camera Back Pack  Lowerpro Tahoe BP 

150Black 

ранец за чување на 

дигитална камера 
1 

45 

Ладилник  Со темпертурен опсегод  -

1-до +4 °C и капацитет од 

625 л 

за одржување намирници 1 

46 

Ладилник замрзнувач  Со темпертурен опсег од -

10 до -20 °C и капацитет 

од 625 л 

за одржување замрзнати 

намирници 
1 

47 

Комора за брзо ладење и 

брзо замрзнување 

Со темпертурен опсег од 

4 до -40 °C и капацитет од 

110 л 

за брзо ладење и 

замрзнување на свежа  

храна shock freezing на -40 

°C и доведување на 

зготвена храна на безбедна 

температура rapid chilling 

под 4 °C, за ладење 

кремови, течности, месо, 

овошје и зеленчук. 

1 

48 
Вакуум машина  

За Sous vide 
за пакување намирници под 

вакуум 
1 

49 
Планетарен миксер 10 л 

10л 
За подготовка на кремови и 

шлагови 
1 

50 Спирален миксер 10 л 10л За подготовка на теста 1 

51 
Фритеза со 2 канистри 

8л 
За длабоко пржење на 

храна (конвекција) 
1 

52 

Печка фурна за пица 6 пици капацитет и 

температурен опсег до 

450°C 

За печење пици, 

пастрмлајлии и други 

тестенини 

1 

53 
Конвектомат Со температурен опсег до 

375 °C и користење на 

водена пареа и 

За подготовка на сите 

видови јадења, нивна 

термичка обработка со 

1 
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вентилација при 

готвењето 

користење конвекција 

(атмосфера богата со 

водена пареа) и готвење на 

храна во вакумирани кеси 

(sous vide) 

54 

Шпорет комбиниран со 

рерна и електрични 

рингли 

4 грејни тела (рингли) и 

фурна со температурен 

опсег до 375 °C 

За  термичка обработка на 

храна со користење 

наменски садови, пржење, 

динстање, варење и печење 

2 

55 

Електрична скара 

(плотна) 

1 грејно тело со 

температурен опсег до 

275°C  

За директна  термичка 

обработка на храна, 

пржење и печење 

1 

56 

Шпорет на гас со 4 

рингли 
4 грејни тела на гас 

За  термичка обработка на 

храна со користење 

наменски садови, пржење, 

динстање, варење и печење 

1 

57 

Скара на гас со 

вулкански камења 

Едно грејно тело 

(решетка) и камења од 

вулканска лава 

За директна  термичка 

обработка печење без 

маснотии 

1 

58 

Bain marie  
Капацитет 6 гастросадови 

1/2  

За одржување безбедна 

температура на термички 

обработена храна над 75°C 

1 

59 

Демо кујна  изработена од инокс со 3 

разладни  комори со 

вкупен капацитет од 625 

л, мини електрична скара, 

2 рингли на гас, рерна, 

гастро садови за 

одржување на намирници 

на ниска температура и 

мијалник, користи 

трофазна струја 

За демонстрирање на 

изработка на гастрономски 

специјалитети во и надвор 

од просториите на 

факултетот 

1 

60 

Работна неутрална 

површина со разладни 

комори и фиоки 

Изработена од инокс со 3 

разладни фиоки и 3 

разладни комори со 

вкупен капацитет 625 л 

За обработка на намирници 

и за одржување намирници 
1 

61 

Работна неутрална 

површина со разладни 

комори и вграден 

мијалник 

Изработена од инокс со 3 

разладни комори со 

вкупен капацитет 625 л 

За манипулација  и чување 

на освежителни пијалоци  
1 

62 

Разладна вертикална 

витрина за слатки и 

салати 

Изработена од инокс, 

пластика и стакло, со 

вкупен капацитет 500 л 

За чување слатки и салати 1 

63 

Разладна хоризонтална 

витрина за слатки, 

сладолед и риба 
Изработена од инокс, 

пластика и стакло, со 

вкупен капацитет 500 л со 

температурен опсег од -18 

°C до +5 °C 

Може да се користи за 

чување на замрзната храна 

-18°C, безбедно 

складирање на риба во 

кршен лед и безбедно 

чување на намирници во 

температурен опсег од -1°C 

до +4°C 

1 

64 
Работна површина со 

мермерна плоча 
Со површина од 2 м² 

За подготовка на теста, за 

темперирање чоколадо 
1 
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65 
Работна неутрална 

површина од инокс со 

простор за чување чинии 

Со површина од 2 м² 
За обработка на намирници 

и чување чинии 
1 

66 
Мини амфитеатар 

Со капацитет од 40 лица 
За следење настава во 

кабинетот по Гастрономија 
1 

67 

Ботаничка градина  

Со површина од 45 м² 

за одгледување зачински 

растенија и 

раноградинарски култури  

1 

68 

Ледомат 
Со капацитет од 5 кг лед 

на час 

За производство на лед за 

потребите по 

гастрономските предмети 

1 

69 

Индустриски садопер за 

чинии  Со капацитет од 25 чинии 

и време на миење од 30 

секунди со 5 минути  

За брзо миење на садови со 

користење на специјален 

детергент и сјај кои се 

користат на вежбите по 

гастрономските предмети 

1 

70 

Индустриски садопер за 

чаши и филџани 

Со капацитет од 30 чаши 

или 20 филџани и време 

на миење од 30 секудни 

до 180 секунди 

За брзо миење на чаши, 

тацни и филџани со 

користење на специјален 

детергент и сјај кои се 

користат на вежбите по 

предметот Бар и барско 

работење и Техники на 

послужување 

1 

71 
Стерилизатор за ножеви 

Капацитет 35 ножеви 
Врши стерилизација со 

ултравиолетови зраци 
1 

72 

Витрина за загревање 

чинии 

Капацитет 100 чинии и 

температурен опсег до 95 

°C 

Се користи за загревање на 

чиниите кои се користат за 

послужување топли јадења 

1 

73 
Мијалник дупли 

Мијалник  
Се користи за рачно миење 

чинии и садови во кујната 
2 

74 
Мијалник единечен 

Мијалник 
Се користи за миење 

овошје и зеленчук 
2 

75 
Неутрална површина за 

обработка на месо со 

сифон 

0,5 м² 
Се користи за обработка и 

чистење на риба и живина  
1 

76 

Неутрална површина со 

преграда за чување чаши 

и филџани во барот 
2 м² 

За манипулација со 

пијалоци и топли напитоци 

во барот и чување ситен 

инвентар 

1 

77 

Неутрална површина со 

отворен складиштен дел 
2 м² 

За манипулација со 

пијалоци и топли напитоци 

во барот и чување средства 

за хигиена 

1 

78 

Саламорезница 
изработена од инокс и 

пластика 

За фино сецкање 

сувомеснати производи, 

леб и сирења 

1 

   79 
Тостер 

45цм х35цм 
За потпекување леб, 

грилирање и правење тост 
1 

80 

Палачинкара  Кружна форма со радиус 

од 45 цм грејно тело со 

температурен опсег до 

За печење палачинки и 

кори, за часовите по 

гастрономските предмети 

1 
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250 °C 

81 

Геридон за фламбирање 
изработен од иверица, со 

две рингли и помошна 

масичка со шкаф за боца 

со гас и фиока 

За фламбирање различни 

видови јадења и загревање 

сосеви. Се користи во 

францускиот стил на 

послужување храна 

1 

82 
Вертикална печка  со 4 рерни 

 

За термичка обработка на 

храна 
1 

83 
Витрина за стасување 

тесто 
со капацитет од 10 

плехови 

се користи за ферментација 

и стасување на тесто 
1 
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8.  Информација за бројот студенти (прв пат запишани) на студиската програма во 

периодот од последната акредитација 

 

Табела 8. Преглед на бројот на студенти кои се запишани (по прв пат) на студиската 

програма во периодот на последната акредитација и бројот на студенти за кои се бара 

акредитација 

 

 

Академска година 

Број на студенти 

запишани во прва 

година 

Хотелско 

ресторанска 

1. 2017/2018 16 

2. 2018/2019 3 

3. 2019/2020 16 

4. 2020/2021 8 

5. 2021/2022 11 

Вкупно запишани студенти 54 

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација 40 

Бројот на студенти за кои се бара нова 

ре/акредитација 

70 

 

 

 

 

 

 
  



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

52 

 

 

 

 

 

9. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

 

 

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните програми 

книжен фонд на домашни и странски монографски публикации; поседува доволен број 

преведени книги и литература кои се дел од проектот за превод на странски книги и стручна 

литература, како и голем број домашни и странски стручни списанија што во целост ја 

покриваат задолжителна и дополнителна литература за предметите од студиската програма. 

Листата на задолжителната и дополнителната литература за секој наставен предмет е јавно 

објавена и достапна на web страната на единицата. 

 

10. Информација за веб страница 

 

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

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

 

11. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 

наставата 

 

 Постапката на анализа и оценка на 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. 

  

http://www.ftu.uklo.edu.mk/
http://www.uklo.edu.mk/
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12. Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за единствените 

основи на евалуацијата и евалуационите постапки на универзитетите донесено од 

агенција за евалуација на високото образование во Република Македонија и од 

Интеруниверзитетска конференција на Република Македонија (Скопје -Битола, 

септември 2002). 

 

РЕЗУЛТАТИ ОД СПРОВЕДЕНОТО АНКЕТИРАЊЕ ВО РАМКИТЕ НА ПРОЦЕСОТ 

ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА ФТУ-ОХРИД 

На Факултетот за туризам и угостителство - Охрид, во рамките на процесот на 

самоевалуација периодично се спроведува анкета, чија цел е добивање релевантни 

информации за квалитетот на изведувањето на наставата од страна на наставниот кадар 

вработен на ФТУ - Охрид. Анкетата се спроведува анонимно пред почетокот на 

запишувањето на нов семестар од страна на студентите за задолжителните и изборните 

предмети кои ги положиле во претходниот семестар. Ваквото анкетирање од 2018 година 

целосно се спроведува електронски преку користење на платформата I-KNOW. Последниот 

извештај за самоевалуација на ФТУ-Охрид беше изготвен во ноември 2020 година (Бр. 02-

425/1 од 30.11.2020 година), во кој беа опфатени анкетните прашалници на студентите при 

заверувањето на новите семестри во академската 2019/20 година. Опфатени беа вкупно 36 

наставници вработени на ФТУ-Охрид (24 редовни, 8 вонредни професори и 4 доценти). 

Резултатите од анкетирањето им се достапни на професорите поединечно по предмети и 

насоки. За време на изготвувањето на последниот Извештај за самоевалуација, Комисијата 

за самоевалуација при ФТУ-Охрид немаше увид во остварените резултати поради 

усовршувањето на системот I-KNOW на ниво на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - 

Битола. Подоцна овој недостаток е коригиран и резултатите од последната анкета (за 

академската 2019/20 година) се дадени во продолжение. 

Прашањата кои се поставени во анкетниот лист за студентите се следните: 

1.       За време на наставата, наставникот е посветен и предизвикува интерес кај студентите. 

2.       Наставникот ги мотивира и вклучува студентите во наставниот процес. 

3.       Наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со студентите. 

4.  Испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната програма и 

предвидената основна литература. 

5.       Оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на студентите. 

6.       Наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата. 

7.       Наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература. 

8.       Личната култура и односот на наставникот се на соодветно ниво. 

9.       Наставникот користи современи методи на наставна работа. 
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10.   Наставникот стимулира дополнителна активност за студентите. 

11.   Дополнителните активности се во функција на зголемување и проширување на 

знаењата од предметот. 

12.   Наставникот го реализира предвидениот фонд на часови. 

13.   Наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата 

(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.). 

14.   Содржината и структурата на испитните/колоквиумските прашања овозможуваат 

објективно оценување. 

  

На прашањата од 1 до 14 се одговара со оценки од 1-5: 

1 - Не / Воопшто не се согласувам 

2 - Главно не се согласувам 

3 - Ниту се согласувам , ниту не се согласувам 

4 - Главно се согласувам 

5 - Да / во целост се согласувам 

  

Постои дополнително прашање за кое постои можност да се даде коментар од страна на 

студентите доколку имаат некаква забелешка, пофалба и сл. 

  

Вкупно беа прибрани 59469 одговори од студентите во сите години на студирање и на сите 

студиски програми во летниот и зимскиот семестар на академската 2019/20 година (31318 

во летниот и 28151 во зимскиот семестар). 

  

Од спроведената анкета се добиени следните резултати по поединечни прашања во 

зимскиот и летниот семестар на академската 2019/20 година за целиот наставен кадар 

сублимирано: 

На прашањето дали наставникот за време на наставата е посветен и предизвикува интерес 

кај студентите остварена е просечна оценка од 4,59 во летниот семестар и  4,61 во зимскиот 

семестар. 

На второто прашање кое се однесува на тоа дали наставникот ги мотивира и вклучува 

студентите во наставниот процес, студентите одговориле со средна оценка од 4,6, како за 

летниот, така и за зимскиот семестар.  
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На третото прашање, дали наставникот е отворен и достапен за консултации и соработка со 

студентите, анкетираните студенти одговориле солидно со просечна оценка од 4,62 (летен 

семестар), односно 4,6 (зимски семестар). 

На прашањето дали испитните/колоквиумските прашања се во рамките на предметната 

програма и предвидената основна литература остварена била просечна оценка од 4,64, 

односно 4,57 (за летниот и зимскиот семестар соодветно). 

Студентите на петтото прашање дали оценката е одраз на знаењата и постигнувањата на 

студентите одговориле со просечна оценка од 4,62 и 4,59 (за летниот и зимскиот семестар 

соодветно). 

На прашањето дали наставникот е соодветно подготвен за реализација на наставата била 

остварена просечна оценка од 4,61 за летниот семестар и 4,57 за зимскиот семестар. 

За тоа дали наставникот обезбедува соодветна основна и дополнителна литература била 

остварена просечна оценка од 4,59 и 4,57 (за летниот и зимскиот семестар соодветно). 

На осмото прашање кое се однесува на тоа дали личната култура и односот на наставникот 

се на соодветно ниво студентите дале просечна оценка од 4,61 за летниот и 4,58 за зимскиот 

семестар. 

Студентите на прашањето дали наставникот користи современи методи на наставна работа 

одговориле солидно со просечна оценка од 4,57 за летниот и 4,55 за зимскиот семестар. 

На десеттото прашање дали наставникот стимулира дополнителна активност за студентите 

биле остварени просечни оценки од 4,56 и 4,58 (за летниот и зимскиот семестар соодветно). 

На прашањето дали дополнителните активности се во функција на зголемување и 

проширување на знаењата од предметот студентите одговориле со просечна оценка од 4,6 

за летниот и 4,58 за зимскиот семестар. 

На прашањето дали наставникот го реализира предвидениот фонд на часови биле остварени 

просечни оценки од 4,61 и 4,6 за летниот, односно зимскиот семестар. 

За тоа дали наставникот применува современи технологии во реализацијата на наставата 

(компјутери, софтверска поддршка, информациски бази и др.) студентите одговориле со 

просечна оценка од 4,57 за летниот и 4,6 за зимскиот семестар. 

На четиринаесеттото прашање дали содржината и структурата на 

испитните/колоквиумските прашања овозможуваат објективно оценување биле остварени 

просечни оценки од 4,64 за летниот и 4,62 за зимскиот семестар. 

Глобална оценка од спроведените анкети е дека добиените резултати се прилично 

задоволителни и тоа по сите одговорени прашања од страна на студентите. Постојат 

одредени очекувани варијации, кои произлегуваат од индивидуалните карактеристики на 

наставниот кадар, спецификите на предметите, неделниот фонд на часови, студиската 

година и слично. Меѓутоа, за сите наведени прашања добиени се вкупни просечни оценки 

од 4,6 за летниот семестар и 4,59 за зимскиот семестар на академската 2019/20 година. 
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ФТУ-ОХРИД – 

ЗИМСКИ 

СЕМЕСТАР 2019/20 

Број 

на 

одгово

ри 

1 - Не / 

Воопшто 

не се 

согласув

ам 

2 - 

Главно 

не се 

согласув

ам 

3 - Ниту 

се 

согласув

ам, ниту 

не се 

согласув

ам 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / 

Во 

целост 

се 

согласув

ам 

Пондерир

ана 

просечна 

оценка 

За време на наставата, 

наставникот е 

посветен и 

предизвикува интерес 

кај студентите 

2336 2,26% 1,47% 5,87% 13,45% 74,85% 4,60531 

Наставникот ги 

мотивира и вклучува 

студентите во 

наставниот процес 

2329 2,39% 1,51% 6,29% 12,03% 75,4% 4,60369 

Наставникот е 

отворен и достапен за 

консултации и 

соработка со 

студентите 

2343 2,31% 1,47% 6,25% 13,46% 74,76% 4,5971 

Испитните/колоквиум

ските прашања се во 

рамките на 

предметната програма 

и предвидената 

основна литература 

2339 2,39% 1,76% 6,46% 14,3% 73,17% 4,57118 

Оценката е одраз на 

знаењата и 

постигнувањата на 

студентите 

2347 2,56% 1,47% 6,42% 12,62% 75,35% 4,59267 

Наставникот е 

соодветно подготвен 

за реализација на 

наставата 

2334 2,35% 1,72% 6,37% 14,34% 73,08% 4,57455 

Наставникот 

обезбедува соодветна 

основна и 

дополнителна 

литература 

2337 2,18% 1,47% 6,75% 15,13% 72,42% 4,57381 

Личната култура и 

односот на 

наставникот се на 

соодветно ниво 

2323 2,52% 1,51% 6,75% 13,17% 73,46% 4,57641 
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Наставникот користи 

современи методи на 

наставна работа 

2340 2,64% 1,93% 7,34% 13,42% 72,79% 4,54701 

Наставникот 

стимулира 

дополнителна 

активност за 

студентите 

2353 2,35% 1,76% 6,42% 13,58% 74,55% 4,58351 

Дополнителните 

активности се во 

функција на 

зголемување и 

проширување на 

знаењата од 

предметот 

2320 2,39% 1,72% 6,08% 13,71% 73,38% 4,58276 

Наставникот го 

реализира 

предвидениот фонд 

на часови 

818 1,8% 1,68% 6,35% 14,37% 73,77% 4,59902 

Наставникот 

применува современи 

технологии во 

реализацијата на 

наставата 

(компјутери, 

софтверска поддршка, 

информациски бази и 

др.) 

810 2,4% 0,84% 6,47% 14,13% 73,17% 4,5963 

Содржината и 

структурата на 

испитните/колоквиум

ските прашања 

овозможуваат 

објективно оценување 

822 1,92% 1,2% 5,75% 14,85% 74,73% 4,618 

ВКУПНО 28151      4,587237 

 

 

ФТУ-ОХРИД – 

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР 

2019/20 

Број 

на 

одгово

ри 

1 - Не / 

Воопшто 

не се 

согласув

ам 

2 - 

Главно 

не се 

согласув

ам 

3 - Ниту 

се 

согласув

ам, ниту 

не се 

4 - 

Главно 

се 

согласув

ам 

5 - Да / 

Во 

целост 

се 

согласув

Пондерира

на 

просечна 

оценка 
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согласув

ам 

ам 

За време на наставата, 

наставникот е 

посветен и 

предизвикува интерес 

кај студентите 

2535 2,2% 1,25% 6,67% 13,41% 72,53% 4,59093 

Наставникот ги 

мотивира и вклучува 

студентите во 

наставниот процес 

2524 1,82% 1,55% 6,18% 14,13% 71,96% 4,59826 

Наставникот е 

отворен и достапен за 

консултации и 

соработка со 

студентите 

2532 1,93% 1,59% 5,91% 12,58% 73,93% 4,61532 

Испитните/колоквиум

ските прашања се во 

рамките на 

предметната 

програма и 

предвидената основна 

литература 

1112 1,57% 1,49% 5,16% 14,17% 74,89% 4,63759 

Оценката е одраз на 

знаењата и 

постигнувањата на 

студентите 

1107 2,19% 1,05% 5,25% 14,52% 73,84% 4,61879 

Наставникот е 

соодветно подготвен 

за реализација на 

наставата 

2556 2,16% 1,21% 6,29% 13,3% 73,89% 4,60603 

Наставникот 

обезбедува соодветна 

основна и 

дополнителна 

литература 

2541 1,74% 1,59% 6,78% 14,44% 71,73% 4,58717 

Личната култура и 

односот на 

наставникот се на 

соодветно ниво 

2539 1,86% 1,48% 6,03% 13,68% 73,17% 4,60929 
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Наставникот користи 

современи методи на 

наставна работа 

2547 1,86% 1,48% 7,39% 14,59% 71,2% 4,57283 

Наставникот 

стимулира 

дополнителна 

активност за 

студентите 

2546 2,05% 1,74% 7,62% 13,64% 71,43% 4,56167 

Дополнителните 

активности се во 

функција на 

зголемување и 

проширување на 

знаењата од 

предметот 

2543 1,82% 1,44% 6,59% 14,13% 72,38% 4,59615 

Наставникот го 

реализира 

предвидениот фонд 

на часови 

2555 1,86% 1,63% 6,14% 12,81% 74,38% 4,6137 

Наставникот 

применува современи 

технологии во 

реализацијата на 

наставата 

(компјутери, 

софтверска 

поддршка, 

информациски бази и 

др.) 

2561 2,05% 2,16% 6,78% 13,38% 72,68% 4,57126 

Содржината и 

структурата на 

испитните/колоквиум

ските прашања 

овозможуваат 

објективно оценување 

1120 1,75% 1,22% 4,37% 15,4% 75,24% 4,64464 

ВКУПНО 31318      4,601687

857 

 

12.1 Да се образложи постапката за спроведување на процесот на самоевалуација и на 

анкетата со студентите  

Анкетирањето се врши со цел евалуација на работата на наставниот кадар по секој предмет 

на студиската програма, но исто така се вреднува и успешноста на студиската програма. 

Наставниците се вреднуваат во однос на тоа дали реализираат настава, како ја реализираат 
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наставата, дали применуваат интерактивни методи, дали дополнуваат на дополнителна 

активност на студентите, дали даваат соодветна литература за подготовка на испитотот, 

дали оценувањето е транспарентно, ја оценуваат и објективноста на оценувањето, личната 

култура на наставникот и др. 

Во однос на студиската програма се прибираат податоци за тоа дали развива компетенции 

на пазарот на трудот, дали наставата се реализира квалитетно и сл. На секоја трета година 

се прави самоевалуација на целокупното работење на едницата, а врз основа на тоа се прави 

и евалуација и извештај за работата на цел Универзитет. Во поглед на финансиското 

работење, општествената поставеност на факултетот, дали соработува со локалната 

самоуправа, покриеност со академски кадар, оптеретноста на академскиот кадар по 

семестри и во текот на цела академска година, анализа на успехот на студентите на сите 

академски години, прооднос на студентите по секој наставен предмет и вкупно, академската 

мобилност на студентите и професорите, меѓуинституционална соработка на 

институционално и меѓународно ниво, учество на академскиот кадар на научни 

конференции, семинари и сл  

 

12.2.1 Извештајот за спроведената самоевалуација на Факултетот за туризам и 

угостителство-Охрид за периодот 2017/2018 до 2019/2020 година може да се најде на веб 

страната на факултетот: https://ftu.uklo.edu.mk/za-fakultetot/samoevaluacija/  
  

https://ftu.uklo.edu.mk/za-fakultetot/samoevaluacija/
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13. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците 

кореспондира со специфичноста на студиската програма, односно профилот и 

квалификацијата на наставно-научниот кадар. 

 

Табела 13.1 Збирен преглед на бројот на наставници по области ангажирани за изведување 

на студиската програма 

 

Ред

.Бр. 

Научна 

област 

Потесна 

научна, 

уметничка 

односно 

стручна  

област 

Наст

авни

к по 

стра

нски 

јазик 

Пред

авач

и 

Виш

и 

пред

авач

и 

Аиси

стен

т 

докт

оран

т 

Доце

нт 

Вонр

. 

роф. 

Редо

в. 

проф

. 

Науч

но 

звањ

е –

истр

ажив

ач  

Емер

итус 

Оста

ли 
Вкупно 

1 514 

51401 

51402 

51403 

51405 

51406 

51409 

51410 

51412 

51413 

51414 

51416 

51417 

51419 

 

   

 

2  6    8 

2 503 

50325 

50329 

50309 

50302 

50319 

   

 

1 2 8    11 
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50301 

50321 

50326 

50305 

50310 

50328 

50318 

3 212 21208    
 

  1    1 

4 414 

41400 

41401 

41402 

   

 

  2    2 

5 508 

50802 

50824 

50833 

50804 

   

 

  2    2 

6 604 

60404 

60405 

60415 

60429 

60428 

60406 

   

 

 2 2    4 

7 506 

50613 

50623 

50624 

50608 

50619 

   

 

1  1    2 

8 507 

50700 

50701 

   

 

  1    1 

9 510 

51000 

51004 

51005 

   

 

  1    1 

10 511 51123    
 

  1    1 

Вкупно     
 

      33 

  



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

63 

 

14.   Соодветноста на структурата и содржината на циклусот на студии со општите и 

специфичните дескриптори 

 

Општи дескриптори Предмети преку кои се 

обезбедува постигнување на 

општите дескриптори 
Специфичен 

дескриптор 

Опис  

Знаење и 

разбирање Покажува знаење и разбирање во 

научното поле на студирање кое се 

надградува врз претходното образование 

и обука, вклучувајќи и познавање во 

доменот на теоретски, практични, 

концептуални, компаративни и критички 

перспективи во научното поле според 

соодветна методологија; Разбирање на 

одредена област и познавање на тековните 

прашања во врска со научните 

истражувања и новите извори на знаење; 

Покажува знаење и разбирање за разни 

теории, методологии. 

Сите задолжителни и изборни 

предмети од наставната програма 

на студиската насока Хотелско-

ресторански менаџмент дадени во 

табелите 4.1 и 4.2 

Примена на 

знаење и 

разбирање 

Може да го примени знаењето и 

разбирањето на начин што покажува 

професионален пристап во работата или 

професијата; Покажува компетенции за 

идентификација, анализа и решавање 

проблеми; Способност за пронаоѓање и 

поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање. 

Сите задолжителни и изборни 

предмети од наставната програма 

на студиската насока Хотелско-

ресторански менаџмент дадени во 

табелите 4.1 и 4.2 

 

Способност за 

проценка Способност за прибирање, анализирање, 

оценување и презентирање информации, 

идеи, концепти од релевантни податоци; 

Донесување соодветна проценка земајќи 

ги предвид личните, општествените, 

научните и етичките аспекти; Способност 

да оценува теоретски и практични 

прашања, да дава објаснување за 

причините и да избере соодветно 

решение. 

Сите задолжителни и изборни 

предмети од наставната програма 

на студиската насока Хотелско-

ресторански менаџмент дадени во 

табелите 4.1 и 4.2 

Комуникациски 

вештини Способност да комуницира и дискутира, и 

со стручната, и со нестручната јавност, за 

информации, идеи, проблеми и решенија 

кога критериумите за одлучување и 

опсегот на задачата се јасно дефинирани; 

Презема поделена одговорност за 

колективни резултати; Способност за 

независно учество, со професионален 

Сите задолжителни и изборни 

предмети од наставната програма 

на студиската насока Хотелско-

ресторански менаџмент дадени во 

табелите 4.1 и 4.2 
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пристап, во специфични, научни и 

интердисциплинарни дискусии. 

Вештини на  

учење Презема иницијатива да ги идентификува 

потребите за стекнување понатамошно 

знаење и учење со висок степен на 

независност. 

Сите задолжителни и изборни 

предмети од наставната програма 

на студиската насока Хотелско-

ресторански менаџмент дадени во 

табелите 4.1 и 4.2 

 

Специфични дескриптори Предмети преку кои се 

обезбедува постигнување на 

специфичните дескриптори 
Специфичен 

дескриптор 

Опис  

Знаење и 

разбирање Стекнување на современи знаења од 

областа на хотелско - ресторанското 

работење според високо- образовни 

меѓународно признати стандарди 

Стекнување општообразовни знаења од 

областите на просторните, општествено - 

економските, културните и уметничките 

вредности. 

Стекнување на знаења од областа на 

хотелско - ресторанската регулатива во 

сите домени во кои туризмот и 

угостителството се имплицирани 

Стекнување на знаења од 

мултидисциплинарен карактер во 

примената на знаењата од областа на 

хотелско - ресторанското работење 

Оспособување за управување со 

процесите во хотелите и рестораните во 

сите сфери на неговата дејност 

Оспособување за настап на хотелско - 

ресторанскиот пазар со креирана 

соодветност на елементите кои се 

неопходни 

Подготвеност за пазарот на трудот во 

земјата и странство 

Сите задолжителни и изборни 

предмети од наставната програма 

на студиската насока Хотелско-

ресторански менаџмент дадени во 

табелите 4.1 и 4.2 

Примена на 

знаење и 

разбирање 

Кадрите ќе може да одговорат оптимално 

на потребите на општеството за високо 

квалификувани кадри способни за 

решавање на проблемите на сите 

системски нивоа во земјата и странство 

Со едукација на оваа студиска програма 

ќе се разрешат потребите од меѓународна 

соработка во институционални рамки и 

Сите задолжителни и изборни 

предмети од наставната програма 

на студиската насока Хотелско-

ресторански менаџмент дадени во 

табелите 4.1 и 4.2 
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пошироко 

Подготвеност за пазарот на трудот во 

земјата и странство 

Способност за приготвување на 

разновидни оброци, национална и 

интернационална храна 

Аналитичко и критичко размислување 

Претприемчивост и преземање на ризик 

Систематичност во одвивањето на 

активностите 

Способност за планирање 

Управување и раководење со деловни 

субјекти од областа на хотелско - 

ресторанското работење 

Менаџирање на современи угостителски 

објекти и создавање на препознатлив 

имиџ на гастрономска понуда 

Способност за 

проценка Знаењата од студиската програма по 

хотелско - ресторански менаџмент им 

овозможува на студентите стекнување 

способност за прибирање, анализа и 

оценка на информациите, како појдовна 

основа за поставување нови концепти и 

промовирање идеи. Тоа треба да 

овозможи решенија за посебни проблеми 

во полето на дејствување 

Студентите се стекнуваат со способност 

да ги оценат теоретските и практичните 

прашања од основните постулати на 

туризмот, хотелското работење, социо -

психолошките и културните категории, 

економските аспекти на хотелското 

работење и просторните проблеми 

Тоа води кон успешно објаснување на 

причините и предлагање соодветно 

решение за реализирање на работните 

процеси 

Сите задолжителни и изборни 

предмети од наставната програма 

на студиската насока Хотелско-

ресторански менаџмент дадени во 

табелите 4.1 и 4.2 

Комуникациски 

вештини Способност за соодветна комуникација со 

колегите и корисниците на  

угостителските услуги 

Способност за тимско работење и активна 

соработка во рамките на групата, што 

подразбира свесно превземање на 

Сите задолжителни и изборни 

предмети од наставната програма 

на студиската насока Хотелско-

ресторански менаџмент дадени во 

табелите 4.1 и 4.2 
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одговорностите 

Споделува и применува специфични идеи 

со соодветен професионален пристап и 

истите ги преточува во реални проекти. 

Вештини на  

учење Презема иницијатива да ги идентификува 

потребите за стекнување понатамошно 

знаење и учење со висок степен на 

самостојност во одлучувањето 

Редовно ги следи најновите промени кои 

што се случуваат во оваа област 

Сите задолжителни и изборни 

предмети од наставната програма 

на студиската насока Хотелско-

ресторански менаџмент дадени во 

табелите 4.1 и 4.2 
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15.   Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската 

програма 

 Предвидениот фонд часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во 

рамките на оваа студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование. 

Ваквиот сооднос на теоретската и практичната настава директно води кон исполнување на 

поставените цели на студиската програма. Материјално-техничките и просторните услови 

во целост ги задоволуваат потребите за реализација на програмата за што сведочат 

податоците за обезбеден простор и опрема (во приложените листи).   

Во предметните програми застапен е и практичниот елемент, преку планираните вежби, 

решавање на случаи од праксата, опфаќање на реална проблематика. Студентите кои ја 

следат наставата на студиската насока Хотелско-ресторански менаџмент секоја недела 

имаат редовни вежби по низа наставни предмети во кујната и ресторанот кои се во склоп на 

ФТУ-Охрид. Факултетот за туризам и угостителство има склучено договори за 

реализаирање на студентска пракса со најголемиот број угостителски претпријатија во 

југозападниот плански регион на државата, но и со голем број хотели, ресторани и други 

угостителски капацитети во Скопје, Битола, Прилеп, Велес, Кавадарци, Ресен, Крушево, 

Струмица, Гевгелија, Штип, Пробиштип, Куманово, Тетово, Гостивар, Македонски Брод и 

тн. 

Бидејќи се работи за актуелна дисциплина во светски рамки, наставниот кадар е посветен на 

истражувања од оваа област и нивна промоција на домашни и меѓународни конференции, 

конгреси, симпозиуми, собири и сл.  

 

 

16.  Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 

образование и споредливост со програмите на европски високообразовни институции 

Постои усогласеност со европските и светските универзитети според Шангајската ранг 

листа на најдобри универзитети во областа на хотелско - ресторанскиот менаџмент. 

Усогласеноста се однесува на наставната програма и насловите и содржините на 

предметите кои се дел од наставната програма на насоката Хотелско - ресторански 

менаџмент и тоа Hospitality Management - Business and Hotel Management School - Luzern, 

Switzerland (http://www.bhms.ch/); Bachelor Hospitality Management - The  Hague Netherlands 

(http://hotelschool.nl/en/education/bachelor-programme#!general); International Business School - 

Netherlands (https://www.notenboom.nl/hbo-opleidingen/hbo-

bedrijfskunde/?gclid=CMTQ1dXr0c0CFcsp0wodCAIDQw); The Oxford School of Hospitality 

Management - Oxford Brookes University (http://hospitality.brookes.ac.uk/). 

Наведените универзитети се едни од најдобрите универзитети за изучување на 

проблематиката поврзана со хотелско - ресторанскиот менаџмент. Подолу е дадена шема на 

усогласеност на наставната програма на Факултетот за туризам и угостителство - Охрид со 

наставната програма на Hospitality Management - Business and Hotel Management School - 

Luzern, Switzerland 
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 http://www.bhms.ch/programs/culinary-arts/  

http://www.bhms.ch/programs/hospitality-management/diploma-hospitality-management/ 

http://www.bhms.ch/programs/hospitality-management/higher-diploma-hospitality-management/ 

http://www.bhms.ch/programs/hospitality-management/ba-degree-hospitality-management/ 

http://www.bhms.ch/programs/hospitality-management/ba-degree-global-management/ 
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ДОКУМЕНТИ 
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1. Одлука за усвојување на студиската програма од  Наставно-научниот совет на 

факултетот, наставничкиот совет на високата стручна школа или научниот совет на 

научниот институт член 110 и член 145 од Законот за високо образование (Службен 

весник на РМ, бр.82/2018) 
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2. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот сенат, односно  

Советот на научната установа; член 94 и член 145 од Законот за високото образование 

(Службен весник на РМ, бр.82/2018)
 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

72 

 

 

3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста 
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4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на настава по 

одредени предмети од студиската програма 
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5. Согласност за учество во реализација на студиската програма 
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ПРИЛОГ БР. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за 

задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од 

првиот циклус на студии (“Службен весник на Република Македонија”, бр.25/2011 и 

бр.154/2011)                  
Ред.број:3 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Основи на право со туристичко право 

2.  Код ХРМ 101 

3.  Студиска програма ХРМ 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

ФТУ-Охрид, Kатедра за Хотелско-ресторантски менаџмент 

и Гастрономија 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6.  Академска година / семестар I година/ 1 семестар 7.  Број на ЕКТС кредити 8 

8.  Наставник проф.д-р Ристо Речкоски 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан прв семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основните елементи и карактеристики на правото воопшто, 

основните правни институти, основните елементи на правниот поредок, правниот систем на 

државата, субјектите на правото и стварите како дел од правото, а особен акцент се става на 

туристичкото право, како посебна гранка на правото, односно договорите кои се користат во 

туристичката и хотелската индустрија, нивното правно регулирање и посебните правила кои 

важат за нив, како и посебните инструменти за плаќање во туризмот 

 

11.  Содржина на предметната програма:  

- Правен систем, правен поредок, правни акти; Субјекти на правото, Стварите како објект 

на правото; Општ дел на туристичкото право; Договор за организирање на патување; 

Посреднички договор за организирање на патување; Договор за алотман; Договор за 

угостителска остава; Договор за хотелски услуги и договор за резервација; Договор за 

користење на услуги во храна и пијалак, договор за закуп на угостителски објект и договор за 

time-sharing; Договор за превоз на лица; Осигурувањето во туризмот; Инструменти за плаќање 

во туризмот. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по 

електронски пат и/или на хибриден начин. 
13.  Вкупен расположлив фонд на време 200 

14.  Распределба на расположливото време 4+1 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска 

настава 

60 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), 

семинари,тимска работа 

15 часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 45 Часови 

16.2 Самостојни задачи 45 Часови 

16.3 Домашно учење  35Часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови Max 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 

17.3 Активност и учество 10 

18.  Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на завршен испит  

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на наставата  

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. М.Крстаноски Туристичко право ФТУ-

Охрид 

2007 

 2. М.Крстаноски, 

Р.Речкоски 

Основи на правото ФТУ-

Охрид 

2005 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Р.Речкоски Граѓанско право Коста 

Абраш 

2011 

2. Cournoyer N., 

Marshal A., 

Morris K. 

Hotel, restaurant and 

travel law 

Thomson 

and 

Delmar 

Learning, 

New York 

1993 

3. Capar R. Turisticko i 

ugostitelsko pravo 

FTHM-

Opatija 

1998 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Ресторански менаџмент 

2. Код ХРМ 102 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство  - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / семестар Прва година / 

прв семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  8 

8. Наставник проф. д-р Симона Мартиноска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан прв семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења од областа на 

менаџментот и неговата примена во ресторанството 

11. Содржина на предметната програма: Ресторански производ, Развој на ресторанското работење, 

Концепт на ресторанот, Управување со квалитетот на ресторанското работење,  

Инструменти во ресторанската понуда, Финасиски аспекти во ресторанското работење, 

Набавка, Системи на контрола на трошењето на храна и пијалоци 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

200 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа.  

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  45 часови 

16.2. Самостојни задачи 45 часови 

16.3. Домашно учење - 

задачи 

35 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
10бодови 

17.3. Активност и учество 10бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 

61 х до 70 

бода 

7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Исполнети обврски според програмата 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. С. Мартиноска Ресторански 

менаџмент 

ФТУ-Охрид 2002 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Економика на туризам и угостителство 

2.  Код ХРМ 103 

3.  Студиска програма Хотелско – Ресторански Менаџмент 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6.  Академска година / семестар I година/ 1 семестар 7.  Број на ЕКТС кредити 7 

8.  Наставник Проф. Д-р Татјана Димоска    

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан прв семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): целта на овој предмет е студентите да стекнат 

знаење за економските аспекти на работењето во областа на туризмот и угостителството односно 

местото, улогатра и значењето на туризмот и угостителството во стопанството на земјите; 

економските и неекономските аспекти од туризмот врз економијата на земјите и регионите;, 

туристичкиот пазар; деловната, туристичка и угостителска  политика; средствата кои се користат во 

работењето во областа на угостителството; видовите на трошоци, цени и калкулации и нивното 

пресметување;  основните економски принципи на работење во угостителството итн. 

11.  Содржина на предметната програма:  

 

ЕКОНОМИКА НА ТУРИЗМОТ 

I. Вовед 

II. Туризмот како стопанска дејност 

III. Значење на туризмот 

IV. Туристички пазар 

V. Маркетинг концепција во туризмот 

ЕКОНОМИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО 

I. Вовед во економиката на угостителството 

II. Работење во угостителството 

III. Средства во угостителството 

IV. Трошоци, калкулации и цени во угостителството 

V. Основни економски принципи на работење во угостителството 

VI. Деловна, туристичка и угостителска политика 

VII. Пазара на угостителски производи и услуги 

VIII. Приходи во угостителството 

IX. Планирање во угостителските претпријатија 

X. Репродукција во угостителството 

12.  Методи на учење: Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или 

тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или 

на хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14.  Распределба на расположливото време 4+1 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 Часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

15 Часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 Часови 

16.2 Самостојни задачи 30 Часови 

16.3 Домашно учење 40 Часови 
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17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 

17.3 Активност и учество 10 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Аврамоски 

М. 

Економика на 

туризмот и 

угостителството 

(шесто издание) 

ЦНИР при 

ФТУ 

Охрид 

2015 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Bahar O., 

Kozak M. 

Tourism Economics: 

Concepts and 

Practices 

 a Science 

Publishers 

2008 

2. Bhatia 

A.K. 

The Business of 

Tourism: Concepts 

and Strategies 

Sterling 

Publishers 

Private 

Limited 

2007 

3. Chen Y. Economics of 

Tourism and 

Hospitality - A 

Micro Approach 

Routledge 2021 

4. Dobre R. Ekonomika 

ugostiteljstva 

Visoka 

skola za 

turizam, 

Sibenik 

2001 

5. Tribe J. The Economics of 

Recreation, Leisure 

and Tourism 

Taylor & 

Francis 

2020 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет  Англиски јазик 1  

2.  Код ХРМ 104 

3.  Студиска програма Хотелско-рестораснски  мeнаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 1/1 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8.  Наставник Професор Д-р Ирина Петровска 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан прв семестар и основни предзнаења за  англиски 

.јазик.  

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентот да се стекне со  пред средно ниво  на  англискиот јазик   

11.  Содржина на предметната програма: 

Pre-intermediate level  for  Reading, Checking for understanding,  Vocabulary, Language, 

Correspondence, Translation, Language Section, Professional portfolio, Listening, Reading, Writing, 

Communication. 

Professional texts. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

 200 часови 

14.  Распределба на 

расположливото време 

4+1 

15.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска настава 60 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари,тимска 

работа 

15 часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 45часови 

16.2 Самостојни задачи 45 часови 

16.3 Домашно учење 35 часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови  80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество  10бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, и сл.) 

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата 

Англиски јазик 

21.  Метод на следење на Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување анонимна 
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квалитетот на наставата анкета за квалитетот на наставата од страна на студентите 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Ирина 

Петровска  

Англиски за туризам и 

угостителство 

ФТУ – 

Охрид  

1999, reprint 2020 

2. Swan, M. Walter, 

C. 

How English Works Oxford 

University 

Press 

1997 

     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  OUP Dictionary of English 

Language  

OUP 2000 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Германски јазик 1 

2. Код ХРМ 104 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за Туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва 

година / 

прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

7 

8. Наставник Проф. д-р Јаготка Стрезовска  

Проф. д-р Елена Цицковска 

9. Предуслови за запишување на предметот Запишан прв семестар и стекнати основни 

познавања од германски јазик. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување jазични, интеркултурни и клучни компетенции за комуникација со лица (туристи) 

од германско говорно подрачје и развој на основни компетенции (декларативно знаење, 

способности и процедурално знаење и способност за учење на следно ниво:   

Комуникативни компетенции на германски јазик: Усна рецепција -Студентот може глобално и 

селективно да разбере информации и прашувања за темите од тематската мрежа. Писмена 

рецепција - Студентот може глобално и селективно да разбере текстови од стручната 

област. Студентот може детално да разбере кратки едноставни текстови за конкретни теми 

од тематската мрежа. Усна продукција - Студентот може да даде едноставно разбирливи и 

поврзани објаснувања за личности, окружувањето и информации за темите од тематската 

мрежа итоа со едноставни реченици без точна граматичка структура. Писмена продукција - 

Студентот може да состави некомплицирани и поврзани текстови за темите од тематската 

мрежа. Усна интеракција -Студентот може да комуницира / да се разбере со соговорник на 

теми во кои се работи за некомплицирана и директна размена на информации на теми од 

тематската област. 

Продуктивни и интерактивни компетенции на германски јазик како слободно зборување, 

стратегии за снаоѓање со ограничени познавања на јазикот: компензирање, избегнување, 

пaрафразирање; Стратегии за учење; Познавања од културата и однесувањето на лица од 

германски говорни подрачја; 

11. Содржина на предметната програма:  

Тематска мрежа: Дестинација Македонија; Теми: туристичка понуда, знаменитости, култура, 

кулинарски специјалитети, сместувачки капацитети, мениа, манифестации, информации за 

сопствена земја 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по 

електронски пат и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

175 часови 

14. Распределба на 4+1 
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расположивото време 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30часа 

16.2. Самостојни задачи 30часа 

16.3. Домашно учење - задачи 40часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, и 

сл.) 

20. Јазик на кој се изведува наставата Германски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од страна 

на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Јаготка 

Стрезовска 

Deutsch im Tourismus ЦНИР, ФТУ-

Охрид 

2014 

2. Елена 

Цицковска 

Willkommen in 

Makedonien 

ЦНИР, ФТУ-

Охрид 

2007 

3. Јаготка 

Стрезовска 

Geschäftskommunikation 

Deutsch  

ЦНИР, ФТУ-

Охрид 

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Levy-

Hillerich, 

Serena, 

Baric, 

Cickovska 

Mit Deutsch Studieren 

arbeiten leben 

Archipelago 

Milano 

2010 

2. Rau-

Grceva 

Großes Makedonisch-

Deutshes Wörterbuch 

Magor, Skopje 2006 

3.  Автентични материјали онлајн  
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Француски јазик 1 

2. Код ХРМ 104 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

7 

8. Наставник проф. д-р Зоран Николовски 
9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на почетни знаења од францускиот 

јазик и негово континуирано изучување на јазикот во следните насоки: јазични цели, граматика, 

изучување на француската култура преку споредби со македонската култура и цивилизација и 

професионални цели. 

11. Содржина на предметната програма: Јазични цели: Entrer en contact avec quelqu'un; Remplir un 

formulaire; Faire des démarches simples pour obtenir un document; Aborder une personne pour obtenir 

quelque chose ou pour bavarder; Faire connaissance; Parler de soi, de ses activités, du temps qu'il fait; 

Avoir une conversation téléphonique simple; Laisser un message simple sur un répondeur; Rédiger un 

courriel simple, un texto; Réserver et acheter un titre de transport; Se débrouiller dans un hôtel; 

Orienter quelqu'un ou s'orienter dans un bâtiment ou une ville; Parler de ses activités quotidiennes; 

Expliquer ses habitudes alimentaires; Donner des consignes de travail et demander des explications. 

Граматика : Les articles: indéfinis, définis, partitifs et contractés; Le masculin et le féminin des noms 

et des adjectifs; Les adjectifs: interrogatifs, possessifs, qualificatifs, ordinaux, démonstratifs; Les 

verbes en –ER, en –DRE et en -IR; La forme négative; Les pronoms: tonique, personnels, interrogatifs, 

interrogatifs; L'expression de la cause; Des indicateurs de temps; L'interrogation fermée: est-ce que; 

L'impératif des verbes en –ER; Les expressions impersonnelles; Le pronom sujet on; Les formes 

interrogatives: soutenue, familière et standard; Les verbes pronominaux; Le futur proche; Le 

complément de nom; Les prépositions à, dans, chez, en, pour, de; Les verbes être, s'appeler, aller, 

avoir, faire, pouvoir, devoir, prendre, sortir, partir, vouloir, savoir, aller, partir, venir et arriver.  

Цивилизација: Les salutations; Faire connaissance;  Téléphoner en France; Les transports en 

commun; Les types d'hébergement; Les repas et les habitudes alimentaire des Français; Une invitation 

chez des Français. 

Професионални цели: Au travail: TU ou VOUS dans les premiers contacts?; Les entreprises 

françaises; Bien rédiger ses courriels professionnels; Les frais professionnels; Les horaires de travail en 

France; Les repas d'affaires. 

12. Методи на учење: според Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на прв циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 

16. Други форми на 16.1. Проектни задачи   
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активности 16.2. Самостојни задачи  

16.3. Домашно учење - задачи 75 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 

61 х 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 Француски и македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. DUBOIS, Anne-Lyse 

& TAUZIN, Béatrice 

Objectif 

Express 1 

Hachette, Paris 2013 

2. ПОПОСКИ, А & 

АТАНАСОВ, П. 

Македонско - 

француски 

речник 

Просветно 

дело 

1998; 2007 

3. ПОПОСКИ, А; 

АТАНАСОВ, П.; 

ДИМОВСКА- 

КАЛАЈЛИЕВСКА, Љ. 

 

Француско - 

македонски 

речник 

Македонска 

книга- 

Просветно 

дело 

 

1992 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. TRUSCOTT, S. et alii Le Français à 

Grande Vitesse 

Hachette,  Paris 1994 

2. GIRARDET, J., 

PÉCHEUR, J., GIBBE, 

C & PARIZET, M-L. 

 

Tendances A1 
 

CLÉ 
International 

2016 

3. GIRARDET, J. & 

PÉCHEUR, J. 

 

 

Écho A1 
CLÉ 

International, 

Paris 

 

2010 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Хотелиерство 

2.  Код ХРМ 201 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

6.  Академска година / семестар Втора година /  

четврт семестар 

7.  Број на ЕКТС кредити 7 

8.  Наставник проф. д-р Зоран Тунтев 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан втор семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

Основната цел е студентите да навлезат во тајните на хотелскиот бизнис и да ги научат 

основните правила на игра во современото хотелиерство. 

11.  Содржина на предметната програма: Содржина на предметната програма:  
ВОВЕД 

ПРВ ДЕЛ:  

 Поим, за систем, елементи на системот, основи на кибернетиката како наука за 

системите; 

 Хотелот како целисходен функционален систем; 

 Влијание на окружувањето: влијание од законодавната сфера, економски, социјални, 

политички и други видови влијание врз функциналноста на хотелот; 

 Влијание на хотелот врз окружувањето; 

 Хотелски циклус, хотелски производ, елементи, учесници, консументи; 

 Хотелски хардвер: од идеја до реализација, од избор на локација до свечено отворање; 

 Финансиски аспекти на функционирањето на хотелот; 

 Хотелски софтвер: човечки фактор; 

 Видливи и невидливи учесници во хотелскиот циклус; 

 Шерхолдери и стејкхолдери на хотелот; 

 Комуникации меѓу вработените; 

 Уникатни елементи на хотелскиот производ. 

      ВТОР ДЕЛ: ПРОЕКТНА ЗАДАЧА 

 Неопходни компоненти за изработка на проектот; 

 Посета на неколку хотели и запознавање со нивниот систем на функционирање; 

 Проектна реализација; 

Презентација на проектите. 
12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

175часови 

14.  Распределба на расположливото 

време 

4+1 

15.  Форми на 

наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 

часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

15часови 

16.  Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 45часови 

16.2 Самостојни задачи 45часови 
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16.3 Домашно учење 35часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

Од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од  91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на настава и положени колквиуми 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од страна на 

студентите. 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Митре 

Аврамоски 

Хотелско работење ФТУ 

Охрид 

2005 

2.     

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Зоран 

Тунтев 

Хотелски лексикон ФТУ 

Охрид 

2007 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Техники на послужување 

2. Код ХРМ-202 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва година / втор 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

7 

8. Наставник доц. д-р Климент Наумов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан втор семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање и поимање на техниките и 

вештините потребни за подготовка и сервисирање на квалитетна храна во професионален 

амбиент. Покажување на способност да се подготвува и служи храна типична за сите видови 

угостителски објекти 

Свесност за многуте можности за кариера во областа на кулинарството, пекарството и 

угостителството и развој на вештините неопходни за вработување. 

Способност да се применат основните сметководствени вештини во апликациите во 

кулинарството и/или пекарската индустрија. 

Развивање на пособност за планирање на менито, вклучувајќи ги и тековните трендови во 

исхраната. Професионализам и  пример во работењето. Развивање на способности за 

конверзија на количини во рецептите, правилно користење на стандардни тежини и мерки и за 

пишување и следење стандардни процедури за рецепти. 

Користење на целата опремата во комерцијалните кујни и пекари правилно и безбедно. 

Практикување безбедни техники за ракување и складирање храна и одржување добра лична 

хигиена и хигиена на објектите. 

11. Содржина на предметната програма:  
Тимот на ресторанот,  

Елементи на услугата,  

Пречекување на гостите во објектот,  

Професионален послужувач/ка,  

Поставување прибор за јадење, салфети и послужување,  

Начин на послужување на маса,  

Послужување храна и пијалаци,  

Подготовки за послужување,  

Послужување вино и пијалаци, 

Послужување во баровите,  

Комуникација со гостите,  

Технологија на послужување,  

Профилот послужувач/ка,  

Расекување и филирање одредени јадења, 

Фламбирање одередени јадења 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по 

електронски пат и/или на хибриден начин. 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 

175 

14. Распределба на расположивото 

време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

30 часови 
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тимска работа.  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 40 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 

61 х до 70 

бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит присуство на предавања, вежби и изработка 

на некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Васко Цуцулески Техники на 

послужување 

ФТУ - Охрид 2010 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dr. Jagmhonan Negi Food and 

Beverage 

services 

  

2. Bruce H. Axler, Carol A. Litrides Food and 

Beverage 

Service 

Wiley 1991 

3. Lora Ardruser The Food 

Service 

Professional 

Guide to 

Waiter & 

Waitress 

Training 

Atlantic 

Publishing 

2003 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

131 

 

4. John Cousins 

Suzanne Weekes 

Food and 

Beverage 

Service 

Hodder 

education 

2020 

 

 

  



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

132 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Психологија во туризам и угостителство 

2. Код ХРМ-203 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв циклус 

6. Академска година / семестар Прва година / втор 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

7 

8. Наставник проф. д-р Љупчо Кеверески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан втор семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни познавања од 

областа на психологијата на угостителство и туризмот, психичките процеси, психичките 

особини, теориите на типологии на личностите.  

11. Содржина на предметната програма: Вовед. Вовед во психологијата на тиризам и 

угостителство. Психологија на личмноста на меаџерот, Психичките процеси како базични 

детерминанти, Психичките особини како манифестни детерминанти на однесувањето на 

менаџерот, Типологија на личноста, теоретски пристап во однесувањето на  менаџерот, 

Организациско однесување, Мотивацијата како движечка сила  во туризмот и 

угостителството, Мотивацијата на личоста и турустичката пропаганда. 

12. Методи на учење: Во процесот на едукација на студентите се применуваат: Вербално-

текстуални, илустративно-демонстративни и експериментални методи.  Доминантни во овој 

овој наставен предмет се: Метод на усмено излагање (торетска настава), метод на разговор 

(дијалошки метод). метод на демонстрација, метод на илустрација, метод на педагошки 

експерименти од областа на надареноста  и талентираноста.  Следење на настава, 

индивидуално учење, индивидуално или тимско изработување на семинарска работа, есеј, 

проектен труд реализација на сите форми на наставни и други активности, според 

околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на хибриден начин. 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

175 

14. Распределба на расположивото 

време 

4+1 

 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 40 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

133 

 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност, изработени и предадени 

проектни, активности, семинарски работи, 

презентирани активности,  педагошки 

активности  изработени на вежби (наставен 

час), домашни задолженија. Предходните 

задолженија треба да бидат презентирани на 

наставните часови или вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите  

22.. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лилјана Батковска Психологија  

на 

угостителтво и 

туризам 

Факултет за 

туризам и 

угостителство 

2012 

2. Aлександра Жежова Психологија  

на туризам 
Факултет за 

туризам, УГД, 

Штип 

2017 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Марија Котеска Димоска,  

Кеверески Лупчо 

Емоционалната 

интелигенција 

нова визија во 

лидерството 

Графопром-

Битола 

2017 

2. Кеверески, Л., и Старц, Ј.,  Психологија на 

комуникација,  

Педагошки 

факултет- 

Битола, Kiro 

Dandaro, 

 

2011 

3. Кеверески, Л., и Старц, Ј.,  Patot na uspehot 

na 

makedonskite 

menaxeri,-  

Дијагностичка 

студија, 

Педагошки 

факултет- 

Битола, Kiro 

Dandaro, Bitola 

 

2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент во туризам и угостителство 

2. Код ХРМ301 

3. Студиска програма Хотелско-ресторантски менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година / семестар 

 

Втора година / 

трет семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  8 

8. Наставник проф.д-р Габриела Ракичевиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан трет семестар и предзнаења од областа на туризмот 

и управувањето 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Толкување и оценување на туризмот како 

феномен и како деловен систем. Да се објасни разновидната природа на туризмот, да се 

идентификуваат и проценат односите во поглед на формирањето и управувањето туристички 

деловни субјекти и нивно мрежно поврзување. Да се сфати улогата и значењето на 

менаџментот во услужните дејности со своите специфични карактеристики, да се совладаат 

основните принципи и функции на управувањето. Да се стекнат вештини за планирање, 

водење, организирање и контролирање ресурси за ефективни и ефикасни туристички операции. 

Согледување на улогата и значењето на човечките ресурси. Совладување на односите на 

менаџерска субординација, претставување на организациската структура на органиграм. 

Согледување на улогата на деловниот субјект за прилагодување на работењето како во 

непосредното окружување така и во меѓународни рамки. Да покажат посветеност на етичките 

принципи на менаџментот во туризмот. Активно ангажирање во светот како глобални граѓани. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед, Теоретски пристап во менаџментот, Фази во 

процесот на менаџмент, систем на менаџерска субординација, различни пристапи, Развој и 

принципи на менаџментот, Менаџмент на услуги, Современи тенденции во работењето во 

туризмот и угостителството, Функции на менаџментот (Планирање, организирање, лидерство, 

МЧР, контрола), Менаџментот и окружувањето, Меѓународен менаџмент во туризмот 

12. Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско изработување на 

семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни и други 

активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на хибриден 

начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

200 часа 

14. Распределба на 

расположивото време 

4+1 

Настава, истражување и изработка на презентации, пристапни 

трудови, проекни задачи, самостојно учење, подготовка за 

колоквиуми и испит 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- 

интерактивна настава 

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  45 

16.2. Самостојни задачи 45 

16.3. Домашно учење - задачи 35 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 2*40 поени 

17.2. Индивидуална работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

Макс. 10 поени 

17.3. Активност и учество Макс. 10 поени 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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оценка) 51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на настава, активност и презентација 

20. Јазик на кој се изведува наставата МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

НАДВОРЕШНА И ВНАТРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА, 

ПОПОЛНУВАЊЕ АНОНИМНА АНКЕТА ЗА 

КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА ОД СТРАНА 

НА СТУДЕНТИТЕ 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф.Д-р 

Габриела 

Ракичевиќ 

Менаџмент во 

туризам и 

угостителство 

ЦНИР, 

ФТУ-

Охрид, 

Коста 

Абраш, 

Охрид 

 

2019 

2.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. T.Powers, 

C.W.Barrows 

Introduction to 

Management in 

the Hospitality 

Industry 

WILEY, 

USA, 

1999 

T.Powers, 

C.W.Barrows 

  2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Познавање на стока со наука за исхрана 

2.  Код ХРМ 302 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6.  Академска година / семестар Втора година -  трет семестар 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

7 

8.  Наставник проф. д-р  Ангела Паскуале 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан трет семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е студентите да се стекнат со 

знаења за исхраната и стоките кои се користат во исхраната 

11.  Содржина на предметната програма:  

 Технолошки процеси на добивање на храната 

 Теоретско - методолошки аспекти на проучување на храната 

 Квалитативна и квантитативна анализа 

 Калорична вредност на прехранбените стоки 

 Енергетска вредност на храната  

 Коефициент на хранливите материи 

12.  Методи на учење:Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 175 

14.  Распределба на расположливото време 4+1 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски 

трудови, лабораториски вежби, работа на 

терен) 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 60 

часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари,тимска 

работа 

15 

часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 

часови 

16.2 Самостојни задачи 30 

часови 

16.3 Домашно учење 40 

часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

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) 
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19.  Услов за потпис и полагање на завршен испит присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Речкоска 

Гордана 

Познавање на 

стоки со наука за 

исхрана 

ФТУ - 

Охрид 

2016 

2. Речкоска 

Гордана 

Познавање на 

стоката - методи 

за испитување на 

прехранбените 

стоки 

ЦНИР - 

ФТУ - 

Охрид 

2016 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Шкрињар, 

М., 

Тешановиќ, 

Д., 

Храна у 

угоститељству и 

њено чување 

Природно 

математички 

факултет-

Универзитет 

Нови Сад 

2007 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Основи на готварство 

2. Код ХРМ 303 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус 

6. Академска година / семестар прва година /прв 

семестар 
7. 

Број на ЕКТС 

кредити  

7 

8. Наставник доц. д-р Климент Наумов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан трет семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Овој предмет им обезбедува на 

студентите  знаење и разбирање за принципите и практиките на работење во 

готварството, овозможувајќи им да произведуваат безбедна, здрава и комплетна храна. 

Предметната програма предвидува развивање техники и процеси од суштинско 

значење за професионалното готвење во контролирана средина. Практичниот дел од 

наставата (вежбите) се реализираат со следење на техничко-технилошки листи 

(стандардизирани рецепти) кои овозможуваат прецизен тек на постапките при 

подготовка на јадењата предвидени со наставниот курикулум. 
 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во готварството, кујнски стандарди и современи трендови во гастрономијата, санитарни 

мерки и заштита при работа во кујна, HACCP, средства за работа во кујната (крупен инвентар, 

ситен инвентар), човечки ресурси во кујната со одделенија (организација на работата), 

административни работи-набавка, пресметка на цени, складирање на храна и пијалоци, 

подготвителна работа во кујната, намирници од растително потекло (зеленчук, житни култури, 

зачински растенија, овошје), намирници од животинско потекло (месо, живина, дивеч, риби, 

ракови, школки и мекотели, млеко и млечни производи и јајца), фондови, сокови, основни 

сосеви и изведени сосеви, течни јадења (супи, консомеа, густи супи, чорби, потажи, велутеа), 

топли предјадења, салати и гарнири (едноставни салати, соединети салати, салата како 

комплетен оброк), готови јадења и печења, јадења по нарачка „à la carte“, јадења од риба (бели 

и сини морски риби, речни и езерски риби, ракови и школки), јадења подготвени на жар – 

скара, леб и колачи, десерти, конфекцинерство, нормативи во кујната, готварски методи и 

техники (термичка обработка на храна -бланширање, поширање, варење, готвење на пареа, 

длабоко пржење, пржење во тава, печење на скара, гратинирање, печење-различни техники 

според методите и храната, глазирање, динстање), конзервирање на храна (физички методи, 

хемиски методи, индустриски методи), транширање и фламбирање, стручни зборови и изрази 

кои се употребуваат во гастрономијата, еволуција на кујната и готварските техники. 

12. Методи на учење: Следење на настава со физичко присуство, по електронски пат или на 

хибриден начин, индивидуално учење, практични вежби во кујна, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

175 

14. Распределба на расположивото 

време 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

139 

 

16.2. Самостојни задачи 30 

16.3. Домашно учење – задачи 40 

17. Начин на оценување: континуирано, преку колоквиуми и завршно оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

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 присуство на предавања, 

вежби и изработка на некоја форма на 

самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. Број Автор Наслов Издавач Година 

1. Васко 

Цуцулески 

Основи и вештини 

во готвењето 

ФТУ-Охрид 2008 

2.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. Број Автор Наслов Издавач Година 

1. Christophe 

Dovergne & 

Damien 

Duquesne 

JE CUISINE 

j’apprends, je 

m’exerce, je me 

perfectionne 

 Solar editions 

France 

2013 

2. Fondation 

Nestle, Pro 

Gastronomia 

A Solid Base for 

Professional Chefs 

Fondation 

Nestle Pro 

Gastronomia 

2012 

3.  Jp McMahon The Irish Cookbook Phaidon, 

London UK 

2020 

4.  Emile 

Dumont 

La bonne cuisine 

Française 

Degorge-Cadot, 

Libraire-Editeur 

France 

1877 

5.  Фидан 

Трпчевски 

Специфичностите 

на македонската 

национална кујна 

Просветно 

дело Скопје 

2002 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Англиски јазик 2 

2.  Код ХРМ 304 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански меназмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за Туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 2/3 7.  Број на 

ЕКТС 

кредити 

8 

8.  Наставник Професор Д-р Ирина Петровска 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан трет семестар и стекнато пред средно ниво на 

познавање на  англиски јазик  

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентот да се стекне со  средно ниво  на  англискиот јазик   во струка. 

11.  Содржина на предметната програма: 

Intermediate level on: 

1. Understanding (Reading and Listening), Checking for understanding 

2. Speaking (Production and Spoken Interaction) 

3. Writing   

B2 Language Assessment with EU Standards 

 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 200 часови 

14.  Распределба на расположливото време 4+1 

15.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска настава  60 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари,тимска 

работа 

15 часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 45  часови 

16.2 Самостојни задачи 45часови 

16.3 Домашно учење   35 часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови  80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество  10бодови 

18.  Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 
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19.  Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на 

зададени активности (проектни задачи, 

самостојни задачи, и сл.) 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Англиски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Ирина 

Петровска  

English for 

Tourism and 

Hospitality 2 

ФТУ – 

Охрид  

2004 

2. Swan, M. 

Walter, C. 

How English 

Works 

Oxford 

University 

Press 

1997 

     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

     

2. Chaney, H.  

L. ,Martin 

,S.J 

Intercultural 

Business 

Communication 

Prentice 

Hall 

2011 

3. OUP Dictionary of 

English 

Language  

OUP 2000 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Германски јазик 2 

2. Код ХРМ 304 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за Туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Втора година / 

трет семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник Проф. д-р Јаготка Стрезовска  

Проф. д-р Елена Цицковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан трет семестар и стекнати основни познавања од 

германски јазик 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување jазични, интеркултурни и клучни компетенции за комуникација со лица (туристи) 

од германско говорно подрачје и развој на основни компетенции (декларативно знаење, 

способности и процедурално знаење и способност за учење на следно ниво:   

Комуникативни компетенции на германски јазик: Усна рецепција -Студентот може селективно 

да разбере информации и прашувања за темите од тематската мрежа. Писмена рецепција - 

Студентот може селективно да разбере текстови од стручната област. Студентот може 

детално да разбере кратки едноставни текстови за конкретни теми од тематската мрежа. 

Усна продукција - Студентот може да даде едноставно разбирливи и поврзани објаснувања 

за личности, окружувањето и информации за темите од тематската мрежа итоа со 

едноставни реченици без точна граматичка структура. Писмена продукција - Студентот 

може да состави некомплицирани и поврзани текстови за темите од тематската мрежа. Усна 

интеракција -Студентот може да комуницира / да се разбере со соговорник на теми во кои 

се работи за некомплицирана и директна размена на информации на теми од тематската 

област. Писмена интеракција - Студентот може да комуницира на теми во кои се работи за 

некомплицирана размена на информации на теми од тематската област. 

Продуктивни и интерактивни компетенции на германски јазик како слободно зборување, 

стратегии за снаоѓање со ограничени познавања на јазикот: компензирање, избегнување, 

пaрафразирање; Стратегии за учење; Познавања од културата и однесувањето на лица од 

германски говорни подрачја; 

11. Содржина на предметната програма:  

Тематска мрежа: Дестинација Македонија, Германија, Австрија, Швајцарија; Теми: понуди, 

продукти, услуги, сместувачки капацитети, ресторани, анимација, култура и цивилизација, 

туризмот во 21. век. 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

200 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  45 

16.2. Самостојни задачи 45 

16.3. Домашно учење - задачи 30 
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17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на 

зададени активности (проектни задачи, самостојни 

задачи, и сл.) 

20. Јазик на кој се изведува наставата Германски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Јаготка 

Стрезовска 

Deutsch im Tourismus ЦНИР-

Охрид 

2014 

2. Елена 

Цицковска 

Willkommen in 

Makedonien 

ЦНИР-

Охрид 

2007 

3. Јаготка 

Стрезовска 

Geschäftskommunikation 

Deutsch  

 

ЦНИР-

Охрид 

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Levy-

Hillerich, 

Serena, 

Baric, 

Cickovska 

Mit Deutsch Studieren 

arbeiten leben 

Archipelago 

Milano 

2010 

2. Rau-Grceva Großes Makedonisch-

Deutshes Wörterbuch 

Magor, 

Skopje 

2006 

3.  Автентични материјали онлајн  
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Француски јазик А2 

2. Код ХРМ 304 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Втора година / трет 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

7 

8. Наставник проф. д-р Зоран Николовски 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 

 

Француски јазик 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Продлабочување на знаењата по францускиот 

јазик и континуирано изучување на јазикот во насоките зацртани во првиот семестар: јазични 

цели, граматика, изучување на француската култура преку споредби со македонската култура и 

цивилизација и професионални цели. 

11. Содржина на предметната програма: Јазични цели: Commander un repas au restaurant; Effectuer 

des achats courants dans des magasins ou en ligne; Trouver un logement; Parler d'une entreprise et de 

son organisation; Comprendre et donner des explications simples sur un processus de fabrication;  

Comprendre et rédiger un règlement simple; Comprendre et rédiger une offre d'emploi simple; Rédiger 

un CV simple, Echanger lors d'un entretien professionnel; Participer à des actions / discussion simples 

concernant l'environnement de travail; Comprendre et rédiger de brèves notes pour des besoins 

professionnels; Elaborer un programme et faire le point sur les actions en cours ou à venir; Suivre des 

instructions sur une boîte vocale; Effectuer des opérations bancaires simples; Echanger sur un 

problème; Raconter brièvement un évènement; Rédiger une lettre de réclamation simple; Faire une 

déclaration orale ou écrite suite à un vol. 

Граматика : Les pronoms COD et COI; Les pronoms interrogatifs; Les adjectifs et les pronoms 

démonstratifs; Les comparatifs; Le passé composé;  Le passé récent;  Le présent continu;  Le futur 

simple;  Imparfait; Le conditionnel de politesse; Les indicateurs de temps du passé; Le présentatifs 

c'est; L'adverbe très; Le pronom personnel indéfini on; Les relatifs simples qui / que; La forme active 

et la forme passive; La nominalisation; Il y a / en / depuis / pendant; La négation: ne… pas, ne… plus, 

ne… jamais; Le pronom relatif où; Les mots interrogatifs composés; Les pronoms y et  en; de plus en 

plus / de moins en moins; La forme négative du passé composé; Le gérondif; Le pronom démonstratif 

ça; Les verbes: produire, construire, vendre, mettre, tenir, connaître, savoir. 

Цивилизација : Les Français à table; L'entreprise en France; Les salaires en France; Le bien-être au 

travail; Les Français et les moyens de paiement. 

Професионални цели: A chaque métier son style; La culture d'entreprise: rites et codes sociaux; La 

lettre de motivation; Bien rédiger une lettre professionnelle; Les messageries téléphoniques 

professionnelles. 

12. Методи на учење: според Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на прв циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

200 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања – теоретска 

настава 

 60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари,тимска 

15 часови 
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работа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи 45  часови 

16.2. Самостојни задачи 45часови 

16.3. Домашно учење   35 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 

61 х 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 Француски и македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. DUBOIS, Anne-Lyse & 

TAUZIN, Béatrice 

Objectif 

Express 1 

Hachette, 

Paris 

2013 

2. ПОПОСКИ, А & 

АТАНАСОВ, П. 

Македонско 

- француски 

речник 

Просветно 

дело 

1998; 

2007 

3. ПОПОСКИ, А; 

АТАНАСОВ, П.; 

ДИМОВСКА- 

КАЛАЈЛИЕВСКА, Љ. 

 

Француско - 

македонски 

речник 

Македонска 

книга- 

Просветно 

дело 

 

1992 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. TRUSCOTT, S. et alii Le Français à 

Grande 

Vitesse 

Hachette,  

Paris 

1994 

2. GIRARDET, J., 

PÉCHEUR, J., GIBBE, 

C & PARIZET, M-L. 

 

Tendances A1 
 

CLÉ 
International 

2016 

3. GIRARDET, J. & 

PÉCHEUR, J. 

 

 

Écho A1 
CLÉ 

International, 

Paris 

 

2010 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Нутрицизам 

2. Код ХРМ 401 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв циклус 

6. Академска година / семестар Втора  година / 

втор семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  7 

8. Наставник проф. д-р Ангела Паскуале 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан четврт семестар и кандидатите да имаат основни 

познавања за  храната и значењето на исхраната за квалитетот 

на животот 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со основни знаење од 

областа на исхраната и начинот на кој храната влијае врз здравјето на човекот 

11. Содржина на предметната програма:  

Предметната програма е оспособена да ги запознае студентите со основните поими за: 

  храната, значењето на правилната исхрана  за здравјето на човекот,  

 нутритивна вредност на поедини видови храна,  

 исхрана во склад со возраста и  активноста, 

 генетски модифицирана храна, 

 функционална храна,  

 предизвикувачи на расипување на храната (физички, хемиски, биолошки и 

радиолошки), 

 приготвување, конзервирање и кондиционирање на храната, 

  читање на ознаките на прехрамбените стоки, 

 HACCP стандард за безбедност на храната 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

175 часа 

14. Распределба на 

расположивото време 

4+1 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 40 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 
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17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
 10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит присуство на предавања, вежби и изработка 

на некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Речкоска, Г., 

Василеска, 

А., 

  Нутрицизам.  

 

Универзитет 

"Св. Климент 

Охридски" – 

Битола, ЦНИР-

ФТУ - Охрид 

2017 

2. А. 

Василеска., 

Н. Уршулин, 

Трстењак 

Гастрономија, 

исхрана и 

диететика 

Универзитет 

"Св. Климент 

Охридски" – 

Битола, ЦНИР-

ФТУ - Охрид 

Во печат 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Bauer, J., Nutricionizam,  Hena Com, 

Zagreb 

2015 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Маркетинг 

2. Код ХРМ 402 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 2/4 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

четврти  семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Цел на овој предмет е студентите да се 

запознаат со основните карактеристики на маркетингот. Целта е да се утврди како се 

применува маркетинг миксот, односно да се утврди релевантноста на традиционалниот 4P 

концепт ( но, и да се анализира 8Р концептот) преку испитување на компонентите на 

различните елементи на миксот. 

11. Содржина на предметната програма: Дефинирање на маркетингот; Развој и примена на 

маркетинг концепцијата; Сегментирање на пазарот, Избор на целен пазар и позиционирање на 

пазарот, Психологија на потрошувачот и однесувањето на купувачот; Анализа на пазарниот 

потенцијал и пазарното учество; Маркетинг истражување; Модели на купување; Производ во 

маркетинг концепцијата; Политика на цени, дистрибуција и промоција; Брендирање, Модели 

на одлучување; Меѓународен маркетинг 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на расположивото 

време 

3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Присуство на часови 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
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21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

Авторизирани 

предавања 

  

2. Миладиноски С., 

Јаќоски Б. 

Маркетинг и 

управување со 

маркетингот 

ФТУ – 

Охрид 

2000 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Sally Dibb, 

Lyndon Simkin, 

William M. Pride, 

O. C. Ferrell 

Marketing MaTe 2005 

2. Philip Kotler, 

Gary Amstrong 

Principles of 

Marketing 

Pearson 2016 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Промотивни активности во туризмот 

2. Код ХРМ 403 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство  - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

2/4 7. Број на ЕКТС кредити  7 

8. Наставник проф. д-р Лидија Симонческа 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Запишан четврт семестар и познавања од маркетингот и 

менаџментот од областа на туризмот и угостителството 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите на насоката хотелско-ресторански 

менаџмент треба да се здобијат со знаења за формите преку кои се водат промотивните 

активности на хотелските претпријатија и туристичките агенции на меѓународниот туристички 

пазар како основни начини на презентирање на туристичките услуги на тој пазар како и да се 

запознаат со процесот и методите на управување со формите на промоција 

11. Содржина на предметната програма: Општи аспекти на промоцијата, Дефинирање на 

промоцијата, Содржина на промотивниот микс, Основни апсекти на однесување на 

потрошувачите, Основни форми на промотивните активности (Економска пропаганда, 

Унапредување на продажба, Односи со јавноста, Лична продажба, Директен маркетинг и 

Публицитет), Облици на промоција во претпријатијата на туристичкото стопанство, 

Туристичка пропаганда, Средства и медиуми на туристичката пропаганда, Унапредување на 

продажбата во туризмот, Односите со јавноста во туризмот, Личната продажба во туризмот, 

Директен маркетинг во туризмот и Публицитетот во туризмот, Промотивен менаџмент 

(Планирање, организирање и контрола на пропагандните активности), Промоција на 

туристичка дестинација 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

175 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 40 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
10бодови 

17.3. Активност и учество 10бодови 
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18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

Редовно присуство на часовите на настава и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Лидија 

Симонческа 

Промотивни 

активности 

Центар за 

научно-

истражувачка 

работа-Охрид 

2015 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Belch G. E. 

Belch M. A. 

Introduction to 

Advertizing and 

Promotion 

Irwin, Illinois 1993 

2. John M. J. S. Advertising and 

The Promotion 

Industry 

Prentice Hall, 

London 

1994 

3. Сенечиќ Ј. Промоција у 

туризму 

Микрорад, 

Загреб 

1998 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент информациони системи во угостителството 

2. Код ХРМ601 

3. Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити  7 

8. Наставник проф. д-р Мирјана Секуловска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан шести семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Преку предметната програма студентите ја согледуваат директната врска помеѓу 

информациските системи и перформансите на бизнисот. Имено, со примена на 

информациските системи и технологии во работењето на компаниите, се остваруваат 

бизнис целите – оперативна, тактичка и стратешка одлучност, лансирање на нови 

производи и услуги, конкурентна предност, одржливост 

11. Содржина на предметната програма:  

 Организации, менаџмент и мрежно поврзани компании 

 Инфраструктура на информациската технологија 

 Клучни системски апликации за дигиталната ера 

 Креирање системи и управување со системи 

 Бизнис случаи и интерактивни сесии   

 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

175 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 

4+1  

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, лабораториски 

вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

15 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 50 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирјана 

Секуловска 

Менаџмент 

Информациски 

Системи 

ФТУ - 

Охрид 

2004 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кенет К. 

Лаудон & Џејн 

П. Лаудон   

Менаџмент 

Информациски 

Системи 

Арс 

Ламина 

Скопје 

2010 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Бар и барско работење 

2. Код ХРМ-602 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар Трета година / 

шести семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

7 

8. Наставник доц. д-р Климент Наумов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан шести семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да имаат познавање од 

областа на барското работење, да ги препознаваат клучните термини и концепти за 

барот, како и разбирање на целите на барското работење. Вовед во миксологија. 

Практична настава за запознавање со истите. 
11. Содржина на предметната програма:   

 Основи на економика и организација на барското работење  

 Поим и предмет на проучување на барското работење  

 Карактеристики на економиката и организацијата на барското работење  

 Основни постулати на барското работење  

 Барско работење - некогаш и сега  

 Бар, Опрема, Персонал 

 Алкохолни пијалоци, Вина Пиво  

 Подготовки за отворање на барот  

 Миксологија (I), Миксологија (II)  

 Набавка, подготовка и складирање на пијалоците  

 Одредување профитабилни цени, Маркетинг 

 Управување со барот и алкохолни пијалоци 

12. Методи на учење: :  Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

175 

14. Распределба на расположивото 

време 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
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51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 

61 х до 70 

бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит присуство на предавања, вежби и изработка 

на некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. C. Katsigris. 

C. Thomas. 

The bar and 

Beverage Book 

ФТУ - Охрид 1990 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mittie Hellmich, 

Arthur Mount 

The ultimate 

Bar Book: The 

Comprehensive 

Guide to Over 

1000 cocktails 

Chronicle Books 2006 

2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Анимации во туризмот 

2.  Код ХРМ603 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6.  Академска година / семестар 3/6 7.  Број на ЕКТС кредити 7 

8.  Наставник проф. д-р Иванка Нестороска 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан шести семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):         Утврдување на значењето, местото и 

улогата на анимациите во содржинската структура на туристичката понуда; дефинирање на 

анимацијата како активност која има значајна улога во креирањето на содржината на 

туристичката понуда; утврдување на појмовно-содржинските основи на анимацијата; 

овозможување практична применливост на теоретските сознанија во праксата 

11.  Содржина на предметната програма:                      

-   Појмовно-содржински основи  

-    Туризмот и анимацијата  

- Анимацијата во хотелската понуда  

- Антрополошки, социокултурни и комуникациски аспекти на анимацијата  

- Поврзаност на рекреацијата и анимацијата  

- Видови и поделба на анимациите  

- Содржина на хотелската анимација 

- Аниматор 

- Организација и менаџмент на анимацијата 

- Оценување на ефектите од анимацијата  

- Подготовка на анимациски програми за хотелските објекти 

 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

175 

14.  Распределба на 

расположливото време 

4+1 

15.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска 

настава 

60 

часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), 

семинари,тимска работа 

15 

часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 25 

часови 

16.2 Самостојни задачи 25 

часови 

16.3 Домашно учење 50 

часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови         80      бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
       10       бодови 

17.3 Активност и учество        10         бодови 
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18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода               5(пет)   (F) 

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

      Од 61 до 70 

бода  

         7(седум)  (D) 

      Од 71 до 80 

бода 

           8(осум)  (C) 

       Од 81 до 90 

бода 

          9(девет)  (B) 

     Од 91 до 100 

бода 

         10(десет) (A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 положени два колоквиуми, редовност и активност на 

предавања и вежби,  изработка на семинарска работа/ студија 

на случај. 

 

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Следење на посетеност и активност на студентите, анализа на 

ниво на активност на студентите, интерактивна настава, 

работење на практична примена на знаењата на студентите 

преку симулирани ситуации  

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Нестороска, 

Иванка 

Хотелска 

анимација  

Авторизирани 

предавања 

2012 

2. Нестороска 

Иванка 

Анимации во 

туризмот 

ФТУ 2005 

3. Andrijasevic, 

M., et all., 

Animacija u 

hotelijersko-

turistickoj ponudi 

Sveuculiste u 

Rijeci, 

Hrvatska 

2008 

      

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Avelini 

Holjevac, I. 

Upravjljanje 

kvalitetom u 

turizmu I hotelskoj 

industriji 

HUH, OPatija 2002 

3. Cerovic, 

Zdenko 

Animacija u 

turizmu 

Sveuculiste u 

Rijeci, 

Hrvatska 

2008 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Деловно планирање во услужен сектор 

2. Код ХРМ 701 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство  - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

Четврта година / 

седми семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  7 

8. Наставник проф. д-р Лидија Симонческа 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Запишан седми семестари познавања од областа на менаџментот, 

економика на туризам, ресторански менаџмент и патнички агенции 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Со предметната програма студентите на 

насоката хотелско-ресторански менаџмент треба да стекнат знаења за карактерот и концептот 

на деловното планирање и основните елементи на процесот на планирањето како суштествен 

дел на менаџментот. Со овој предмет студентите ќе се здобијат и со сознанија за специфичните 

аспекти на планирањето на туристичкиот бизнис со акцент на планирањето на подрачјата во 

претпријатијата од туристичкото стопанство. 

11. Содржина на предметната програма: Природата на деловното планирање, Еволуција на 

планирањето, Предности и слабости на деловното планирање, Принципи на деловно 

планирање, Видови деловно планирање, Концепциски модели на деловното планирање, 

Содржина на деловното планирање, Мисија, визија и вредности, Природата на целите на 

претпријатието, Деловна политика, Поим, видови и карактеристика на стратегијата, Стратегии 

за влез на меѓународниот пазар, Концепт на компаративни вредности, Видови планови, Бизнис 

план, Поим за предвидување, Методи на предвидување, Одлучување, Системот на информации 

за ефективно и ефикасно планирање, Методи на планирање, Туристичката индустрија и 

планирањето, Бизнис планирање во туристичката индустрија, Планирање на ниво на 

функционални подрачја. 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

175 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 40 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
10бодови 

17.3. Активност и учество 10бодови 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

159 

 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

Редовно присуство на часовите на настава и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Лидија 

Симонческа 

Деловно 

планирање -со 

примена во 

туристичката 

индустрија 

Центар за 

научно-

истражувачка 

работа ФТУ-

Охрид 

2010 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Лидија 

Симонческа 

Основи на 

менаџмент 

Центар за 

научно-

истражувачка 

работа ФТУ-

Охрид 

2008 

2. Ackoff R A Concept of 

Corporate 

planning 

Wiley-

Interscience, 

New York 

1970 

3. Steiner Top 

Management 

Planning 

The MacMillan 

Company, New 

York 

1969 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Странски јазик Б (Англиски јазик) 

2.  Код ХРМ 702 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6.  Академска година / семестар 3/5 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

7 

8.  Наставник Проф. Д-р Ирина Петровска 

9.  Предуслови за запишување на предметот Запишан седми семестар и стекнато пред средно 

ниво на познавање на  англиски јазик 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентот да се стекне со  средно ниво  на  англискиот јазик. 

11.  Содржина на предметната програма:  

Содржина на предметната програма: 

Intermediate level on: 

4. Understanding (Reading and Listening), Checking for understanding 

5. Speaking (Production and Spoken Interaction) 

6. Writing   

B2 Language Assessment with EU Standards 

 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 175 часа 

14.  Распределба на расположливото време 4+1 

15.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска настава 60часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари,тимска 

работа 

15часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30часови 

16.2 Самостојни задачи 30часови 

16.3 Домашно учење 40часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10бодови 

17.3 Активност и учество 10бодови 

18.  Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

од 81 до90  бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на предавања и вежби 
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20.  Јазик на кој се изведува наставата Англиски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петровска, И. Деловен 

англиски јазик 

ЦНИР - 

Охрид 

2011 

2. Петровска, И. Англиски во 

услужен 

сектор 

ЦНИР - 

Охрид 

Во печат 

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

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

Business 

Communication 

Prentice 

Hall 

2011 

2. OUP Dictionary of 

English 

Language  

OUP 2000 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Странски јазик Б (Германски јазик ) 

2. Код ХРМ 702 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за Туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Четврта година / седми 

семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

7 

8. Наставник Проф. д-р Јаготка Стрезовска  

Проф. д-р Елена Цицковска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Запишан седми семестар и стекнати основни познавања од германски 

јазик 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување jазични, интеркултурни и клучни компетенции за комуникација со лица (туристи) 

од германско говорно подрачје и развој на основни компетенции (декларативно знаење, 

способности и процедурално знаење и способност за учење на следно ниво:   

Комуникативни компетенции на германски јазик: Усна рецепција -Студентот може глобално и 

селективно да разбере информации и прашувања за темите од тематската мрежа. Писмена 

рецепција - Студентот може глобално и селективно да разбере текстови од стручната 

област. Студентот може детално да разбере кратки едноставни текстови за конкретни теми 

од тематската мрежа. Усна продукција - Студентот може да даде едноставно разбирливи и 

поврзани објаснувања за личности, окружувањето и информации за темите од тематската 

мрежа итоа со едноставни реченици без точна граматичка структура. Писмена продукција - 

Студентот може да состави некомплицирани и поврзани текстови за темите од тематската 

мрежа. Усна интеракција -Студентот може да комуницира / да се разбере со соговорник на 

теми во кои се работи за некомплицирана и директна размена на информации на теми од 

тематската област. 

Продуктивни и интерактивни компетенции на германски јазик како слободно зборување, 

стратегии за снаоѓање со ограничени познавања на јазикот: компензирање, избегнување, 

пaрафразирање; Стратегии за учење; Познавања од културата и однесувањето на лица од 

германски говорни подрачја; 

11. Содржина на предметната програма:  

Тематска мрежа: Дестинација Македонија; Теми: туристичка понуда, знаменитости, култура, 

кулинарски специјалитети, сместувачки капацитети, мениа, манифестации, информации за 

сопствена земја 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

175 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа.  

15 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи 30 
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16.3. Домашно учење - задачи 40 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, и сл.) 

20. Јазик на кој се изведува наставата Германски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од страна 

на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Јаготка 

Стрезовска 

Deutsch im Tourismus ЦНИР-Охрид 2014 

2. Елена 

Цицковска 

Willkommen in 

Makedonien 

ЦНИР-Охрид 2007 

3. Јаготка 

Стрезовска 

Geschäftskommunikation 

Deutsch  

 

ЦНИР-Охрид 2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Levy-

Hillerich, 

Serena, 

Baric, 

Cickovska 

Mit Deutsch Studieren 

arbeiten leben 

Archipelago 

Milano 

2010 

2. Rau-Grceva Großes Makedonisch-

Deutshes Wörterbuch 

Magor, Skopje 2006 

3.  Автентични материјали онлајн  
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Странски јазик Б (Француски јазик) 

2. Код ХРМ 702 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / семестар 4/7 7. Број на ЕКТС кредити  7 

8. Наставник проф. д-р Зоран Николовски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

 

Запишан седми семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на почетни знаења од францускиот 

јазик и негово континуирано изучување на јазикот во следните насоки: јазични цели, 

граматика, изучување на француската култура преку споредби со македонската култура и 

цивилизација и професионални цели. 

11. Содржина на предметната програма: Јазични цели: Entrer en contact avec quelqu'un; Remplir un 

formulaire; Faire des démarches simples pour obtenir un document; Aborder une personne pour 

obtenir quelque chose ou pour bavarder; Faire connaissance; Parler de soi, de ses activités, du temps 

qu'il fait; Avoir une conversation téléphonique simple; Laisser un message simple sur un répondeur; 

Rédiger un courriel simple, un texto; Réserver et acheter un titre de transport; Se débrouiller dans un 

hôtel; Orienter quelqu'un ou s'orienter dans un bâtiment ou une ville; Parler de ses activités 

quotidiennes; Expliquer ses habitudes alimentaires; Donner des consignes de travail et demander des 

explications. 

Граматика : Les articles: indéfinis, définis, partitifs et contractés; Le masculin et le féminin des 

noms et des adjectifs; Les adjectifs: interrogatifs, possessifs, qualificatifs, ordinaux, démonstratifs; 

Les verbes en –ER, en –DRE et en -IR; La forme négative; Les pronoms: tonique, personnels, 

interrogatifs, interrogatifs; L'expression de la cause; Des indicateurs de temps; L'interrogation fermée: 

est-ce que; L'impératif des verbes en –ER; Les expressions impersonnelles; Le pronom sujet on; Les 

formes interrogatives: soutenue, familière et standard; Les verbes pronominaux; Le futur proche; Le 

complément de nom; Les prépositions à, dans, chez, en, pour, de; Les verbes être, s'appeler, aller, 

avoir, faire, pouvoir, devoir, prendre, sortir, partir, vouloir, savoir, aller, partir, venir et arriver.  

Цивилизација: Les salutations; Faire connaissance;  Téléphoner en France; Les transports en 

commun; Les types d'hébergement; Les repas et les habitudes alimentaire des Français; Une invitation 

chez des Français. 

Професионални цели: Au travail: TU ou VOUS dans les premiers contacts?; Les entreprises 

françaises; Bien rédiger ses courriels professionnels; Les frais professionnels; Les horaires de travail 

en France; Les repas d'affaires. 

12. Методи на учење: според Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување 

и студирање на прв циклус студии на универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

175 

14. Распределба на 

расположивото време 
4+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

60 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

165 

 

16.2. Самостојни задачи 30 

16.3. Домашно учење - задачи 40 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 

61 х 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 Француски и македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за 

квалитетот на наставата од страна на 

студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. DUBOIS, Anne-

Lyse & TAUZIN, 

Béatrice 

Objectif 

Express 1 

Hachette, 

Paris 

2013 

2. ПОПОСКИ, А & 

АТАНАСОВ, П. 

Македонско 

- француски 

речник 

Просветно 

дело 

1998; 2007 

3. ПОПОСКИ, А; 

АТАНАСОВ, П.; 

ДИМОВСКА- 

КАЛАЈЛИЕВСКА, 

Љ. 

 

Француско - 

македонски 

речник 

Македонска 

книга- 

Просветно 

дело 

 

1992 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. TRUSCOTT, S. et 

alii 

Le Français 

à Grande 

Vitesse 

Hachette,  

Paris 

1994 

2. GIRARDET, J., 

PÉCHEUR, J., 

GIBBE, C & 

PARIZET, M-L. 

 

Tendances 

A1 

 

CLÉ 
International 

2016 

3. GIRARDET, J. & 

PÉCHEUR, J. 

 

 

Écho A1 
CLÉ 

International, 

Paris 

 

2010 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Сметководство 

2. Код ХРМ 703 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

четврта година / 

седми семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

7 

8. Наставник проф. д-р Деса Косаркоска 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на седми 

семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   

По изучување на овој предмет студентите треба да располагаат со следните компетенции: 

- Да стекнат знаења за основите на сметководството, основните модели на екстерно и 

интерно известување 

- Да ги познаваат основните сметководствени категории и термини и начинот на нивно 

сметководствено евидентирање 

- Да ги разбираат функциите на сметководството и неговата ефикасност  

- Да ги осознаат основните техники на книжење на основните сметководствени 

категории како составни компоненти на финансиските извештаи 

- Да стекнат знаења за начините на сочинување на базичните  финансиски извештаи и 

кои се нивните цели и информации 

- Да научат соодветно да ги читаат финансиските извештаи и да ја анализираат 

состојбата на претпријатијата според нив 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Основни поими за сметководството и местото на сметководството во информациониот систем 

н претпријатието; Сметководствена постапка и корисници на сметководствени информации; 

Основи на системот на двојно книговодство (категории и термини во сметководсството, контен 

план и принципи на книжење); Основни документи за сметководствено евидентирање; 

Сочинување на финансиски извештаи; Тековни средства (готовина, хартии од вредност, 

побарувања, залихи на материјали, резервни делови, ситен инвентар и трговски стоки); 

Долготрајни средства (прибавување, оттуѓување); Обврски и главниина; Приходи и расходи и 

утврдување финансиски резултат; Грешки и корегирање на неточни книжења. 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

175 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30часови 

16.2. Самостојни задачи 30часови 

16.3. Домашно учење - задачи 40часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 
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17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања и исполнување на 

зададени активности  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Деса 

Косаркоска 

Сметководство Факултет за 

туризам и 

угостителство  

Охрид,   

УКЛО Битола 

2012 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Деса 

Косаркоска 

Контен план Факултет за 

туризам и 

угостителство 

2012 

2. Зорица 

Божиновска 

Лазаревска, 

Марина 

Трпеска 

Основи на 

сметководство 

Економски 

факутет,  

УКИМ Скопје 

2021 

3. Русевски 

Трајко, 

Блажо 

Недев, 

Зорица 

Божиновска 

Лазаревска, 

Љубиша 

Јаневски, 

Зоран 

Миновски 

Основи на 

сметководството 

и 

збирка задачи 

Економски 

факутет,  

УКИМ Скопје 

2005 
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4. Русевски 

Трајко, 

Блажо 

Недев, 

Зорица 

Божиновска 

Лазаревска, 

Љубиша 

Јаневски, 

Зоран 

Миновски 

Вовед во 

сметководството 

Економски 

факутет,  

УКИМ Скопје 

2004 

5. Трајко 

Русевски 

Финансиско 

сметководство 

Економски 

факутет,  

УКИМ Скопје 

2006 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Пекарство и слаткарство 

2. Код ХРМ-801 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар Четврта година / 

осми семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник доц. д-р Климент Наумов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан осми семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Овој предмет им обезбедува на студентите 

знаење и разбирање на принципите и практиките на работење во пекарството и слаткарството, 

крупниот и ситниот инвентар,  процесите на подготовка на разни видови теста од различни 

видови брашна, температурен опсег за манипулација со тесто, квасци и видови квасци кои 

влегуваат во процесот на ферментација на тестата. Тука секако се важни и други состојки кои 

влегуваат во подготовката на тесто, било да се течни или цврсти. Од денешна перспектива 

многу е важно да се знает како се добиваат стартер култури за ферментација на тесто и како 

истите се одржуваат, со цел да се добие леб и печива кои се карактеризираат со киселкаст вкус 

и дебела корка. Една од целите е студентите да ги совладаат основните формули со проценти 

на состојки кои се користат во подготовката на пекарски и слаткарски производи. Исто така 

студентите ќе се запознаат и со техничките листи за реализација на стандардизирани рецепти и 

како истите да ги применуваат во работата поврзана со готварството, пекарството и 

слаткарството. 

11. Содржина на предметната програма: Професионализам во гастрономијата, основни алати и 

опрема, ситен и крупен инвентар кој се користи во пекарството и слаткарството, основни 

принципи на пекарството (печење, формули, мерења, мешање и развиток на глутенот, губење 

на свежината на лебот), основни состојки и намирници кои се користат во пекарството и 

слаткарството, миз ан плас, овошје, основни теста, брзи пекарски производи, квасни лебови, 

збогатени квасни теста, ламинирани теста, основни кремови, (шам) меринзи, сосеви, 

сладоледи, сорбети, реализација на десерти, рецепти. 

12. Методи на учење: :  Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на расположивото 

време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 
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61 х до 70 

бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит присуство на предавања, вежби и изработка 

на некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гордана Речкоска Пекарство и 

слаткарство 

ФТУ - Охрид 2013 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Christophe Dovergne, 

Damien Duquesne 

Je cuisine La 

Patisserie – 

Desert, 

confiserie et 

glace 

Solar editions 

France 

2013 

2. Sarah R. Labensky, 

Priscilla Martel, 

Eddy van Damme 

On Baking – A 

Textbook of 

Baking and 

Pastry 

Fundametals 

Pearson Prentice 

Hall 

2009 

3. Rebo Productions The 

Encyclopedia 

of Baking 

Rebo 

International 

b.v. The 

Netherlands 

1998 
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Изборни наставни предмети  табела 4.2 
Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Економика на претпријатија 

2.  Код ХРМ 2XX 

3.  Студиска програма Хотелско - ресторански менаџмент   

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 1/2 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8.  Наставник проф. д-р Татјана Димоска  

  

9.  Предуслови за запишување на предметот Запишан втор семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): целта на овој предмет е студентите да стекнат 

знаење за економиката на претпријатијата односно поимот, дефинирањето, видовите и 

карактеристиките на претпријатијата; економските аспекти на основањето и работењето на 

претпријатијата; работната сила и средствата за работење во претпријатијата; видовите и 

начините на пресметување на цените, трошоците и калкулациите; основните економски 

принципи од кои зависи успехот на работењето на претпријатијата; приходите и расходите на 

претпријатијата итн. 

11.  Содржина на предметната програма:  

 

I. Суштина на науката за економика на претпријатијата 

II. Видови претпријатија 

III. Економски аспекти на основањето и работењето во претпријатието 

IV. Економика на елементите на работниот процес 

V. Трошоци, калкулации и цени 

VI. Основни економски принципи на работењето на претпријатието 

VII. Приходи и расходи на претпријатието 

VIII. Економика на функциите 

 

-  

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 150 часови 

14.  Распределба на расположливото време 3+2 

15.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45Часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари,тимска 

работа 

30Часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 25 Часови 

16.2 Самостојни задачи 25 Часови 

16.3 Домашно учење 25 Часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови  

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  

17.3 Активност и учество  

18.  Критериуми за оценување до 50 бода 5 (пет)(F) 
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(бодови/оценка) од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна и надворешна евакулација 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аврамоски М. Економика на 

претпријатијата 

ЦНИР при 

ФТУ Охрид 

2013 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Chauhan S.P.S. Microeconomics – An 

Advanced Treatise 

(second edition) 

PHI Learning 2021 

2. Krstic B., Kahrovic E. Ekonomika preduzeca Drzavni 

univerzitet u  

om Pazaru 

2019 

3. Nadoveza B., Pesic H. Ekonomika preduzeca Evropski 

Univerzitet 

Brcko 

2014 

4. Pokrajcic D. Ekonomika preduzeca 

(drugo izdanje) 

Ekonomski 

fakultet, 

Univerzitet u 

Beogradu 

2015 

5. Sunjic-Beus M., Berberovic S., 

Stavric B. 

Ekonomika preduzeca 

(trece dopunjeno i 

izmenjeno izdanje) 

 2000 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Статистика  

2.  Код ХРМ 2ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство -Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 1/2 7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник проф. д-р Бранко Николовски 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан втор семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Изложениот материјал  во оваа предметна 

програма на идните дипломци ќе импослужи со испех да ја извршуваат својата работа. Ќе 

стекнат знаење од туристичката статистика, која, впрочем е дел од туризмот, и на тој начин 

полесно ќе се реализираат како стручнаци од туризмот во праксата 

11.  Содржина на предметната програма: Поим и развој на статистиката; Статистички систем; 

Анализа на туристичките временски серии; Анализа на динамиката на статистичките  серии;  

Анализа на варирањата на туристичките временски серии: Меѓусебните врски и влијанија 

помеѓу туристичките појави. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14.  Распределба на 

расположливото време 

3+2 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

16.  Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 

16.3 Домашно учење 25 часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода  5 (пет)(F) 

Од 51 до 60 

бода  

6(шест)(E) 

      Од 61 до 

70 бода  

7(седум)(D) 

      Од 71 до 

80 бода 

8(осум)(C) 

       Од 81 до 

90 бода 

9(девет)(B) 

     Од 91 до 

100 бода 

10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

положени два колоквиуми, редовност и активност на 

предавања и вежби,  изработка на семинарска работа/ студија 
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на случај. 

 

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Следење на посетеност и активност на студентите, анализа на 

ниво на активност на студентите, интерактивна настава, 

работење на практична примена на знаењата на студентите 

преку симулирани ситуации  

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојан 

Велкоски 

Статистика на 

туризмот 

ФТУ-

Охрид 

2008 

2.     

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Norean 

Sharpe, 

Richard 

De 

Veaux, 

Paul 

Velleman 

Business Statistics Pearson 2018 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Бизнис информатика 

2. Код ХРМ 2ХХ 

3. Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

1/2 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф.д-р Мирјана Секуловска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Запишан втор семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Информатиката од нејзиното настанувње, а особено денес има несомнено најширока примена од 

сите други научни дисциплини. Тоа е така бидејќи таа нсвистина секаде околу нас видливо е 

најприсутна и што е уште позначајно без неа практично е незамисливо функционирањето и 

развојот на останатите сфери на човечкото делување. Тргнувајќи од ова, неспорен е фактот дека 

целокупната општествена заедница е заинтересирана за едукација од областа на информатиката 

т.е компјутерите, особено персноналните компјутери. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

 Првиот и вториот дел се фокусираат на основните теоретски поими за информатиката 

 Третиот дел се однесува на организацијата и архитектурата на компјутерските системи 

 Четвртиот дел ги обработува прашањата поврзани со софтвер и видовите софтвер како и 

што е тоа компјутерска програма и што претставуваат програмските јазици. 

 Петтиот дел го опфаќа Интернетот како светска глобална мрежа со најширока 

експлоатација и нејзините најпопуларни сервиси 

 Последните делови се посветени на истражување и перманентно следење на новите 

предизвиции во оперативните системи (Microsoft Windows Vista, Microsoft Office, Word, 

Excel, Power Point) 

 

 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2  

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, лабораториски 

вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 

16.2. Самостојни задачи 25 
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16.3. Домашно учење - задачи 25 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на некоја 

форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од страна 

на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Проф.д-р 

Мирјана 

Секуловска 

 
“ИНФОРМАТИКА”,     
второ издание 

Центар за 

научно-

истражувачка 

работа – Охрид 

2009 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Andrew S. 

Tanenbaum 

 

Modern operating 

Systems, 3
rd

 Edition 

Pearson 

Education Inc., 

Prentice Hall 

2009 

2. Kenneth 

C.Laudon, 

Carol Guercio 

Travel 

 

E-commerce business, 

tehnology, society, 4
th
 

Edition 

Pearson 

Education Inc., 

Prentice Hall 

 

     2008 

3.     

  



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

177 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економија 

2. Код ХРМ 2ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторантски менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

ФТУ Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

6. Академска година / семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Ристо Гогоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан втор семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Совладување на вештините за економско размислување и вршење анализа на економските 

појави со користење на определени алатки и методи; изградување на економски речник и 

користење на истиот за искажување на економски активности. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Voveduvawe vo ekonomijata kako nauka, odnosno definirawe na ekonomijata. Razrabotka na 

metodite vo ekonomijata kako nauka. Os ite na pazarnata ekonomija. Vo delot na mikroekonomijata 

se opfateni ponudata i pobaruva~kata, odnosno zakonot za ponuda i pobaruva~ka, teorijata za izbor na 

potro{uva~ot, teorijata na proizvodsto i tro{oci. Se izu~uvaat i pazarnite strukturi. Vo delot na 

makroekonomijata se izu~uva mereweto na vkupnata ekonomska aktivnost preku konceptot za BDP, 

ekonomskiot rast i produktivnosta, ekonomskiot (delovniot) ciklus,  nevrabotenosta i inflacijata. Vo 

prodol`enie se opfateni agregatnata potro{uva~ka, {tedewe i investicii, sovremenite pari i banki kako i 

glavnite ekonomski politiki: monetarnata i fiskalnata politika. 

 

12. Методи на учење:  

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на предавања и вежби 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Македонскиот литературен јазик и неговото 

кирилско писмо 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Внатрешна евалуација со анонимно анкетирање 

на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р Ристо 

Гогоски 

Економија ФТУ Охрид 2012 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Сите достапни 

официјални 

учебници по 

економија, 

макроекономија 

и 

микроекономија, 

во земјата и 

странство. 

  

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Социологија 

2. Код  ХРМ 2XX 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1/2 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Пере Аслимоски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Запишан втор семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Кај студентите да се зацврсти ставот дека социологијата не е апстрактна наука, 

обременета со академизам и затвореност, туку наука која го води човекот кон спознавање 

на најсуштествените општествени појави.Основна цел е студентите да ја сфатат 

комплексноста на општеството како целина, да ја сфатат општествената улога на 

струката, професијата и областа - подрачјето во општеството , но и да се најдат себеси 

како индивидуи во сложените односи на меѓусебна поврзаност и условеност во 

општеството 

11. Содржина на предметната програма:  

 Социологијата во системот на општествените науки 

 Општество и култура 

 Културно наследство, традиции и иновации 

 Социјализација 

 Девијантност, криминалитет, општествена контрола 

 Социолошки аспекти на безбедноста 

 Општествени групи и организации 

 Општествена комуникација и интеракција 

 Религија 

 Етничка и расна припадност 

 Општествена нееднаквост и стратификација 

 Политика, држава, власт 

 Население, економски ресурси и животна средина 

 Модерно општество, постмодерно општество и глобализација 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, лабораториски 

вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава. 

45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

30 
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тимска работа.  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бододви 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит присуство на предавања, вежби и изработка 

на некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Пере 

Аслимоски 

 

Социологија ФТУ - Охрид 2013 

2.     

3.     

22.2. 

 

Ред. број     

1. Марија Ташева Социологија Филозофски 

факултет – 

Скопје 

2003 

 

2. Гордон 

Маршал 

Оксфордски 

речник 

по социологија 

 

МИ – АН 2004 

3. Марија Ташева Социологија Филозофски 

факултет – 

Скопје 

2003 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Принципи на управување со ризик 

2. Код 2XX 

3. Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Прва година / 

втор семестар 

Број на ЕКТС кредити  
6 

8. Наставник проф. д-р Вера Караџова 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на втор 

семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да стекнат со знаења од областа на управувањето со ризиците 

и осигурувањето и нивното место во системот на економски науки. При тоа се третираат 

теоретските и апликативните аспекти на ризиците и управувањето со нив во сите стопански 

субјекти, со посебен акцент на осигурителните субјекти и нивните специфичности. Имено, 

осигурителните компании го имаат ризикот како предмет на работа, од што произлегува и 

особената потреба од изучување на оваа материја. Стартната точка во анализата на материјата 

која се обработува се однесува на разграничувањето на основните поими како што се ризик, 

извесност, неизвесност, сигурност, случајност, веројатност и слични на нив. Но, во обидот за 

нивно теоретско разграничување се доаѓа до тезата дека нивното појмовното определување и 

соодветно класифицирање е апсолутно недоволно во надминувањето на бариерите во 

деловното работење на стопанските субјекти и животот на обичните луѓе а кои произлегуваат 

од неизвесностите кои ги содржи иднината и дека главната цел и мотив на нивното 

проучувањето е да се пронајдат начини тие соодветно да се третираат, т.е. да се управува со 

нив.  

Прифаќајќи го како аксиома фактот дека ризикот постои, предизвикот со кој се соочува 

изучувањето на оваа материја е да се испитаат голем број на постоечки теоретски истражувања 

и практични искуства на управување со ризикот, како и да се предложат некои теоретско – 

логички, возможни стратегии на справување со ризиците. 

Акцентот на интерес во компилацијата на материјалот се става врз видовите на ризици со кои 

се соочуваат деловните субјекти, чие што пак идентификување и мерење треба да создаде 

можност за заштита на нивниот капитал. Анализата на ризиците во работењето на деловните 

субјекти поаѓа од анализа на окружувањето во кое тие работат, а кое станува сé посложено и 

покомплексно. Развојот на финансиските пазари наметнува потреба од менаџирање со 

ризиците на финансиските пазари и институции, како и ризиците на субјектите кои вложуваат 

преку нив или во нив. Во таа смисла, предметната програма има интенција на запознавање со 

основните принципи на управување со одделните видови на 

ризици. 

11. Содржина на предметната програма:  

Концептот ризик и различни дефиниции на ризикот; Ризик и принос; Ризикот како економска 

категорија; Ризик, неизвесност и опасност; Идентификација, мерење и методи за мерење на 

ризик; Индивидуални и општи ризици; Статички и динамички ризици; Нефинансиски и 

финансиски ризици; Финансиски левериџ; Ризик на земјата; Пазарен ризик; Инфлационен 

ризик; Ризици на основните економски принципи; Портфолио ризик; Оперативен ризик и 

оперативен левериџ; Управување со ризик, еволуција на управување со ризик; Облици на 

управување со ризикот; Процес на управување со ризикот; Стандарди во процесот на 

управување со ризик; Можни стратегии на управување со ризиците; Кадровска структура и 

ризик; Клучни правила за управување со ризик; Примена на ALM концептот во управувањето 
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со ризиците. 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 3 + 2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 

бода 

6 (шест) (E) 

од 61 до 70 

бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови и вежби, некоја форма на 

самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Караџова, д-р 

Вера 

Принципи на 

управување со 

ризик 

ЦНИР при 

ФТУ, Охрид 2012 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Moeller R. 

Robert 

COSO 

Enterprise Risk 

Management 

John Wiley & 

Sons, Inc, 

Hoboken, New 

Jersey 

2007 
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2. Marisson C. The 

Fundamentals 

of Risk 

Measurement 

McGraw-Hill 

2002 

3. Петковски, д-р 

Михаил 

Финансиски 

пазари и 

институции 

Второ 

изменето и 

дополнето 

издание, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2009 

  4. Saunders, 

Antony & 

Cornett Marcia 

Millon 

Finansial 

institutions 

Management - a 

risk 

management 

aproach 

McGraw-Hill, 

International 

edition 

2006 

  5. Зви Боди, 

Алекс 

Кејн, Ален 

Маркус 

Инвестиции Табернакул, 

Скопје 

2010 

  6. Спасов, д-р С., 

Арсов 

д-р С. 

Финансиски 

менаџмент 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2004 

  7. Vaughan, 

Emmett, 

Vaughan 

Therese 

Os e osiguranja 

i 

upravljanje 

rizicima 

prevod, Mate, 

Zagreb 

2000 

  8. Mishkin, 

Frederic S., 

Eakins Stanley 

G. 

Finansiska 

tržišta + 

institucije 

4 izd., prevod, 

Mate d.o.o. 

Zagreb 

2005 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
 Национална кујна 

2. Код ХРМ-4ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв циклус 

6. Академска година / семестар Втора година / 

четврти семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник доц. д-р Климент Наумов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан четврти семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со 

фундаменталните вредности на националната гастрономија и кујна, подготовка на 

јадења од националната кујна. Проучувања поврзани со исхраната како етнографска и 

туристичка вредност. Историските аспекти на готварството и подготвувањето на 

храната низ вековите. Оваа програма во својата содржина предвидува запознавање со 

различните влијанија врз конкретни национални кујни на балканот и ширум светот. 

Проучување на нутритивната вредност на националните специјалитети. 

Специфичности на храната и виното поврзани со тероарот (terroir). Доследна 

презенатција на националните гастрономски специјалитети. Практична примена на 

знаењето во зачувувањето на квалитетот на намирниците. Традиционални методи за 

конзервирање на храна и пијалоци. Со оваа предметна програма студентите ќе се 

запознаат со специфичностите на македонската традиционална кујна и особеностите на 

храната на различните етнички заедници кои живеат на територијата на Република 

Македонија. 
11. Содржина на предметната програма:  

 Поимно терминолошки одредници на темата  

 Историски осврт на гастрономијата  

 Специфичности на националните јадења 

 Директни влијанија на националната гастрономија врз стопанството, Индиректни 

влијанија на националната гастрономија врз стопанството  

 Храната како хумана вредност  

 Начин на консумирање и производство на храна во туризмот  

 Гастрономски туризам - видови и домашен развој  

 Развој на гастрономски туризам по хоризонтала, Развој на гастрономски туризам по 

вертикала и дијагонала  

 Гастрологијата и глобализацијата  

 Хомогенизација на храната  

 Гастрономските проучувања во Македонија  

 Гастрологијата во Македонија  

 Исхрана на луѓето и традицијата  

 Храната подготвена во колективни кујни во Македонија  

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на 3+2 
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расположивото време под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Васко Цуцулески Национална 

гастрономија 

ФТУ - Охрид 2010 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jp Mc Mahon The Irish Cook 

Book 

Phaidon 2020 

2. Фидан Трпчевски Специфичностите 

на македонската 

национална кујна 

Просветно 

дело АД 

Скопје 

2002 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на 

наставниот предмет 

Основи на менаџмент 

2. Код ХРМ 4XX 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство  - Охрид 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

Втора година / 

четврт семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Лидија Симонческа 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Запишан четврти семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма „Основи на 

менаџмент“ е студентите на насоката Хотелско-ресторански менаџмент да ги совладаат 

основните аспекти на менаџментот како наука за управување со сложените организациски 

системи,стекнувајќи се со  познавања на карактеристиките, улогите и способностите кои треба 

да ги поседува менаџерот и обврските и одговорностите кои тој треба да ги превзема 

извршувајќи ги комплексните  функции на менаџментот. Преку оваа програма  тие треба да ги 

добијат потребните знаења за суштината и содржината на менаџерските функции-

планирање,организирање, водење и контролирање. 

11. Содржина на предметната програма: I. Менаџментот и менаџерите – Поим и значење на 

менаџментот, Функции на менаџмент, Видови на менаџмент,Нивоа на менаџмент ,Улоги и 

способности на менаџерот, Личноста на менаџерот и неговата кариера, Еволуција на 

менаџментот- фази во еволутивниот развој на менаџментот. 

II. Специфичностина менаџментот во услужен сектор 

III Окружувањето и неговите сегменти- Поим и поделба на окружувањето,Елементи на 

интерно и Елементи на екстерно окружување 

IV.Менаџерска етика и општествена одговорност-Деловна етика, Пристапи на етичко 

одлучување. Видови на менаџерска етика, Општествена одговорност и општествена 

реагибилност.  

V.Малиот  бизнис и претприемништвото  

VI. Планирањето како менаџмент функција -Поим и содржина на планирањето, Мисија, визија 

и вредности на претпријатието, Целите во планскиот процес,  Деловна политика, Стратегија и 

стратегиско планирање, Бизнис план, Методи на планирање,Предвидување и планирање 

 VII. Организирањето како менаџмент функција-Фактори на дизајнирање на организациона 

структура, Елементи и типови на организациона структура, Менаџмент на човечки ресурси, 

Менаџмент на организациски промени преку креативност и иновативност 

VIII.Водењето како менаџмент функција- Лидерство, Мотивирање, Комуникации, 

Тимови,тимска работа  и партиципативен менаџмент  

IX.Контролирањето како  менаџмент функција – Процес на контролирање,Видови контрола, 

Методи на контролирање 

X.Одлучување- Природата на одлучување,Видови одлуки, Услови на одлучување, Процес на 

одлучување 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 
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14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
10бодови 

17.3. Активност и учество 10бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

Редовно присуство на часовите на настава и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Лидија 

Симонческа 

Основи на 

менаџмент 

Центар за 

научно-

истражувачка 

работа ФТУ-

Охрид 

2015 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ansoff I. Implanting 

Strategic 

Management 

Prentice Hall 

International, Inc., 

London 

1984 

2. Koontz H. Principles of 

Management 

McGraw-Hill book 

company, Inc., 

New York 

1976 

3. Mintzberg H. The Nature of 

Management 

Work 

Harper & Row, 

New York 

1973 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Принципи на јавната администрација 

2. Код ХРМ4ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство- Охрид  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) I (прв) 

6. Академска година / семестар 2/4 7.  Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставници проф.д-р Ристо Речкоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан четврти семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основните постулати на јавната администрација воопшто, со 

особен акцент на состојбата во Република Македонија, стратешките дирекции за реформирање 

на јавната администрација, состојбата со различните установи, како основен елемент на 

јавната администрација во Република Македонија, како и различните примери на модели на 

нивна трансформација 

11. Содржина на предметната програма:  

Општи поими поврзани со јавната администрација и јавниот сектор; Управните реформи во 

најразвиените светски држави; Општи услови и мотиви за спроведување на реформа на јавната 

администрација во Република Македонија; Цели и области на реформата на јавната 

администрација во Република Македонија; Статусот на установите во Република Македонија и 

модели-техники на нивна приватизација; Правно регулирање на јавните служби во Република 

Македонија; Приватизација на јавниот сектор во Република Македонија; Состојбата во 

телекомуникацискиот и во електроенергетскиот сектор во Република Македонија  

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45 

часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 

часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25часови 

16.2. Самостојни задачи 25 

часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови Мах. 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10  

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик, со можност за 

изведување на наставата и на англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Р.Речкоски Принципи на 

јавната 

администрација 

во РМ 

ФТУ – 

Охрид 

2015 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Гризо, Б. 

Давитковски, А. 

Данева 

Јавна 

администрација 

Правен 

факултет 

– Скопје 

2008 

2. Savas, E.S. Privatization and 

public private 

partnerships 

Seven 

Bridges 

press, 

New York 

2000 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Менаџмент на човечки ресурси во туризам и 

угостителство 

2. Код ХРМ4ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторантски менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / семестар 

 

2/4 7.  Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф.д-р Габриела Ракичевиќ 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Запишан четврти семестар и предзнаења од областа на 

менаџментот на услуги 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да се сфати улогата и значењето на човечките 

ресурси како основна компетитивна предност во современите услови на стопанисување на 

деловните субјекти од областа на туризмот и угостителството, да се совладаат основните 

начини на управување со човечкиот капитал. Да покажат разбирање на клучните термини, 

концепти и практики во областа на МЧР. Да покажат компетентност во развојот и решавањето 

на проблемите во областа на управување со човечки ресурси. Да обезбедат иновативни 

решенија за проблемите во областа на МЧР. Да стекнат способност да го идентификуваат и да 

го почитуваат значењето на етичките прашања во МЧР. Ќе знаат како критички да 

пристапуваат кон постоечката пракса во областа на МЧР. Критичко размислување и решавање 

проблеми, критичка анализа во различни контексти. Ќе можат да идентификуваат и 

применуваат нови идеи, методи и начини на размислување. Ќе знаат како да се истакнат на 

пазарот на труд не само во нашата држава туку и надвор од неа. Способност да се етаблираат 

во струката, да ги знаат своите права но и обврски на работното место. Да покажат 

компетентност за комуникација и размена на идеи во групен контекст и тимска работа. Да 

работат заеднички во групи, и како лидер и како член на тимот, во различни средини, учејќи 

од и придонесувајќи за учењето на другите. Ќе знаат како да работат ефикасно со колеги со 

различни вештини, нивоа на искуство и начин на размислување. Да изберат и распоредат 

форми на усна, писмена, дигитална и графичка комуникација соодветни на задачата. Да 

практикуваат активно слушање, критичко размислување, смиреност и трпение. Да 

разликуваат и применуваат форми на комуникација релевантни за деловниот субјект, 

бизнисот и индустријата. Ќе бидат способни да ги проценуваат социјалните, културните, 

етичките и еколошките одговорности и прашања поврзани со МЧР во глобален контекст. Да 

практикуваат емпатија и почитување на различностите и мултикултурните перспективи. 

Примена на принципите на одржливост во практикувањето на туризмот во локален и глобален 

контекст. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед, Развој на менаџментот на човечки ресурси, 

Организација на департманот на човечки ресурси, Кадровска политика, Регрутација на 

човечки ресурси, Евалуација на апликанти, Воведување на новите вработени, Перманентно 

образование, Менаџментот и кариерата, Еднакви права за вработување, Заштита на човечките 

ресурси, Систематизација на работни места, Кадровска евиденција, Здруженија на 

вработените, Односи помеѓу вработените, Организациска култура и квалитет, Глобализација 

на МЧР 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 часа 

14. Распределба на 3+2 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

191 

 

расположивото време Настава, истражување и изработка на презентации, пристапни 

трудови, проекни задачи, самостојно учење, подготовка за 

колоквиуми и испит 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- интерактивна 

настава 

45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 2*40 поени 

17.2. Индивидуална работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

Макс. 10 

поени 

17.3. Активност и учество Макс. 10 

поени 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на настава, активност и 

презентација 

20. Јазик на кој се изведува наставата МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

НАДВОРЕШНА И ВНАТРЕШНА 

ЕВАЛУАЦИЈА, ПОПОЛНУВАЊЕ 

АНОНИМНА АНКЕТА ЗА КВАЛИТЕТОТ 

НА НАСТАВАТА ОД СТРАНА НА 

СТУДЕНТИТЕ 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф.Д-р 

Габриела 

Ракичевиќ 

Менаџмент на 

човечки ресурси 

во туризам и 

угостителство 

ЦНИР, 

ФТУ - 

Охрид, 

Летра 

Дизајн, 

Охрид 

 

2.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Michael 

Armstrong 

HRM Practice Kogan 

Page 

Limited, 

London 

2006 

  2.     
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1. Наслов на наставниот 

предмет 

Банкарско работењe 

2. Код 4XX 

3. Студиска програма Хотелско ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

 Факултет за туризам и угостителство – Охрид,  

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв  циклус 

6. Академска година / 

семестар 

Втора  / четврт 

семестар 

 Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Проф. д-р Снежана Дичевска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на четврти 

семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Стартната точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се однесува на 

разграничувањето на основните поими како што се  банки, банкарски работи, централна банка, 

монетарна самостојност и стабилност, перење пари, поврзани субјекти, ризици во банкарското 

работење и др. Прифаќајќи го фактот дека банките се финансиски институции кои се 

неминовен преуслов за било каква деловна активност на деловните субјекти во однос на 

изнаоѓање средства за финансирање на бизнисот, предизвикот со кој се соочува изучувањето 

на оваа материја е да се испитаат голем број на постоечки теоретски истражувања и практични 

искуства на следење на финансиските трансакции, како и да предложат некои теоретско - 

логички начини за спречување на нелегални трансакции и појавта на перење пари. Значи 

банките се составен дел на животот на секоја индивидуа и елемент во работењето на секој 

субјект, тие не можат да се избегнат, па оттаму и фактот дека мора да се изнајдат начини да се 

спречат негативните појави кои може да предизвикаат пореметувања во целокупниот 

финансиски систем на земјата. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Материјалот по предметот Банкарско работење е современо конципиран при што како 

базични точки на својата анализа ги има банките како финансиски институции кои се 

неминовен преуслов за било каква деловна активност на деловните субјекти во однос на 

изнаоѓање средства за финансирање на бизнисот. 

Содржината на предметната програма опфаќа. 

-настанување на парите и на банките 

-функции на парите 

-вредност на парите 

-појава и развој на банките 

-структура на банкарскиот систем 

-централна банка 

-комерцијални банки 

-банките и понудата на пари (кредитна мултипликација) 

-други форми на банкарски институции 

-основни цели на банкарското работење 

-банкарски производи 

-иновации во банкарската индустрија 

-ризици во банкарското работење 

-управување со банкарските ризици 

-супервизија на банките 

-Банкарскиот систем на Република Македонија 
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12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 наставни часа 

14. Распределба на 

расположивото време 

Настава, вежби, семинарски трудови, есеи, проектни задачи, 

самостојно учење, подготовка за колоквиуми и испит. 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часа  

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25часа 

16.2. Самостојни задачи 25часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80   бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

15 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови, изработка на проектен труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Еваулација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Томе 

Неновски 

Д-р Евица 

Делова 

Јолевска 

"Пари и 

банкарство" 

Универзитет 

Американ 

колеџ Скопје 

2012 

2. Д-р Љубе 

Трпески 

"Банкарство" Скопје, прво 

издание  

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Петковски, д-

р Михаил 

"Финансиски 

пазари и 

институции" 

Второ изменето 

и дополнето 

издание, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2009 

2. Rose, Peter S. 

& Hudgins 

Sylvia C. 

"Bankarski 

menadzment i 

finansiske usluge" 

McGraw-Hill 

Companies, Inc., 

2005, prevod: 

Data Status, 

Belgrad 

2010 

3. Mishkin, 

Frederic S., 

Eakins Stanley 

G. 

"Finansiska 

tržišta i 

institucije" 

4 izd., prevod 

MATE d.o.o. 

Zagreb 

2012 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Безбедност во туризмот 

2. Код ХРМ 4XX 

3. Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / семестар 2/4 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Пере Аслимоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан четврти семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да сознаат дека: 

 Со развојот на туристичката дејност се одвиваат бројни процеси и се создаваат бројни 

сложени односи помеѓуопштеството и туристите, кои имаат безбедоносен карактер и 

изразуваат големо влијание врз туристите како индивидуи и врз обемот и квалитетот на 

туристичката дејност во целина 

 Повисокиот степен на безбедност е претпоставка за помасовен туризам и обратно - 

деструктивните безбедносни појави, без исклучок, продуцираат опаѓање на туристичката 

активност, што повеќе пати се потврдило во општествената практика 

 Различните видови кризи се неизбежни и дека субјектите во туризмот треба да се 

развиваат способности и модели за справување со секаков вид и степен на загрозување на 

безбедноста, за минимализирање на последиците од кризата врз туризмот и негово 

заживување во посткризниот период 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим и видови, основи на безбедноста, фактори за деликвентно однесување, дефинирање 

набезбедноста во туризмот, загрозување на туристичките вредности, загрозување 

поврзано со пошироката социјална средина, загрозување поврзано со туристичкиот 

сектор, загрозување поврзано со личноста на туристот, загрозување поврзано со 

животната средина, Функционирање на безбедноста во функција на туризмит, 

организирање на туризмот во туристичката дестинација, безбедносни содржини во 

туризтичката дестинација 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, лабораториски 

вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 

16.2. Самостојни задачи 25 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

196 

 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бододви 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јордан 

Спасески  

Пере 

Аслимоски 

 

Безбедност во 

туризмот 

 

ФТУ - Охрид 2017 

2.     

3.     

22.2. 

 

Ред. 

број 

    

1. Б. Вукониќ  

 

Туризам у вихору 

рата 

Загреб 1993 

2. Џ. Чомиќ 

 

Социологија 

туризма 

 

Виша 

хотелијерска 

школа Београд 

 

2003 

 

3. Yoel 

Mansfeid, 

Abraham 

Pizam 

Tourism,security 

and 

safety 

 

ELSEVIER 

2006 

2011 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Банкарско работењe 

2. Код 4XX 

3. Студиска програма Хотелско ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид,  

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв  циклус 

6. Академска година / 

семестар 

2/4 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Снежана Дичевска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на четврти 

семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Стартната точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се однесува на 

разграничувањето на основните поими како што се  банки, банкарски работи, централна банка, 

монетарна самостојност и стабилност, перење пари, поврзани субјекти, ризици во банкарското 

работење и др. Прифаќајќи го фактот дека банките се финансиски институции кои се 

неминовен преуслов за било каква деловна активност на деловните субјекти во однос на 

изнаоѓање средства за финансирање на бизнисот, предизвикот со кој се соочува изучувањето 

на оваа материја е да се испитаат голем број на постоечки теоретски истражувања и практични 

искуства на следење на финансиските трансакции, како и да предложат некои теоретско - 

логички начини за спречување на нелегални трансакции и појавта на перење пари. Значи 

банките се составен дел на животот на секоја индивидуа и елемент во работењето на секој 

субјект, тие не можат да се избегнат, па оттаму и фактот дека мора да се изнајдат начини да се 

спречат негативните појави кои може да предизвикаат пореметувања во целокупниот 

финансиски систем на земјата. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Материјалот по предметот Банкарско работење е современо конципиран при што како 

базични точки на својата анализа ги има банките како финансиски институции кои се 

неминовен преуслов за било каква деловна активност на деловните субјекти во однос на 

изнаоѓање средства за финансирање на бизнисот. 

Содржината на предметната програма опфаќа. 

-настанување на парите и на банките 

-функции на парите 

-вредност на парите 

-појава и развој на банките 

-структура на банкарскиот систем 

-централна банка 

-комерцијални банки 

-банките и понудата на пари (кредитна мултипликација) 

-други форми на банкарски институции 

-основни цели на банкарското работење 

-банкарски производи 

-иновации во банкарската индустрија 

-ризици во банкарското работење 

-управување со банкарските ризици 
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-супервизија на банките 

-Банкарскиот систем на Република Македонија 

 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 наставни часа 

14. Распределба на 

расположивото време 

Настава, вежби, семинарски трудови, есеи, проектни задачи, 

самостојно учење, подготовка за колоквиуми и испит. 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30часа  

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80   бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

15 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови, изработка на проектен труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Еваулација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Томе 

Неновски 

Д-р Евица 

Делова 

Јолевска 

"Пари и 

банкарство" 

Универзитет 

Американ 

колеџ Скопје 

2012 

2. Д-р Љубе 

Трпески 

"Банкарство" Скопје, прво 

издание  

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Петковски, д-

р Михаил 

"Финансиски 

пазари и 

институции" 

Второ изменето 

и дополнето 

издание, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2009 

2. Rose, Peter S. 

& Hudgins 

Sylvia C. 

"Bankarski 

menadzment i 

finansiske usluge" 

McGraw-Hill 

Companies, Inc., 

2005, prevod: 

Data Status, 

Belgrad 

2010 

3. Mishkin, 

Frederic S., 

Eakins Stanley 

G. 

"Finansiska 

tržišta i 

institucije" 

4 izd., prevod 

MATE d.o.o. 

Zagreb 

2012 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Културно наследство 

2. Код ХРМ 5ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Сашо Коруновски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување петти 

семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Совладувањето на квантумот на знаења од оваа 

предметна програма на студентите треба да им обезбеди суштинско познавање на 

комплексниот склоп на историјата на културата и уметноста како еден од најзначајните 

сегменти во туристичката понуда на секој простор. Тоа пак ќе им овозможи да се стекнат со 

компетенции за успешно туристичко валоризирање на културните вредности во функција на 

туристичкиот развој на конкретниот простор. 

11. Содржина на предметната програма: Поим и дефинирање на културата и културното 

наследство. Најзначајни остварувања низ периодите во историскиот развој на културата и 

културното наследство: палеолит, неолит, метално доба (Месопотамија, Египет, Крит, 

Микена), антички период (Грција, Рим, среден век (Византија, Исламска култура и уметност, 

Романика, Готика), Нововековна култура и уметност (Ренесанса, Барок), Културата и 

уметноста на XIX-XX век. Најзначајни споменици на културата преку презентација на 

културното наследство во регионите на Р.С. Македонија. Културното наследство и туризмот: 

културен туризам – принципи и критериуми за развој, типологија на културните вредности, 

методи за туристичка валоризација на културните вредности. Политики и програми за развој на 

културата и туризмот. Меѓународни документи за културен туризам. 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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) 
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19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

/ 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Сашо 

Коруновски 

Културно 

наследство 

УКЛО-ФТУ 2006 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Koru ski S., 

Dimitrova E., 

Macedonia: 

L'arteMedievale 

dal IX al XV 

Secolo 

Milano: 

EditorialeJaca 

Book,  

2006 

2. Koru ski S., 

Dimitrova E., 

Painting and 

Architecture in 

Medieval 

Macedonia: Artists 

and Works of Art 

Skopje: 

Kalamus,  

2011 

3. UNWTO 

publications 

Tourism and 

Culture Synergies 

Madrid: World 

Tourism 

Organization 

2018 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Претприемништво 

2.  Код ХРМ 5ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско -ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 3/5 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8.  Наставник проф. д-р Бранко Николовски 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со основните поими 

за претприемништвото и неговата важност во современото стопанство. Оспособување на 

студентите за дијагностицирање на состојбата и решавање на деловните проблеми на 

претприемачот во пазарното работење. Развивање на интерес кај студентите за 

претприемништвото и сопственото вклучување во пазарниот натпревар на идеи, иновативност и 

знаење преку остварување на сопствен деловен потфат. 

11.  Содржина на предметната програма:  

Дефинирање на темелните поими од претприемништвото; претприемнички процес во туризмот; 

претприемничка идеја; претприемнички потфат во туризмот. Животен циклус (бизнис шанси, 

производи и производни гранки, технологија, претприемничка организација); профил на 

успешниот претприемник; видови и карактеристики на деловните активности во туризмот; 

облици на малото и средното претприемништво во туризмот. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по 

електронски пат и/или на хибриден начин. 
 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 150 часови 

14.  Распределба на расположливото 

време 

3+2 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 

16.3 Домашно учење 25 часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода  5 (пет)(F) 

Од 51 до 60 бода  6(шест)(E) 

      Од 61 до 70 бода  7(седум)(D) 

      Од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

       Од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

     Од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

положени два колоквиуми, редовност и активност на 

предавања и вежби,  изработка на семинарска работа/ 

студија на случај. 
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20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Следење на посетеност и активност на студентите, 

анализа на ниво на активност на студентите, 

интерактивна настава, работење на практична примена 

на знаењата на студентите преку симулирани ситуации  

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аслимоски, Б. Претприемништво Факултет за 

туризам и 

угостителство, 

Охрид 

2007 

2.     

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Timmons, J., Adams, R., 

Spinelli, S. 

New Venture 

Creation: 

Entrepreneurship 

for the 21st Century 

McGraw-Hill 

Higher 

Education 

2015 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Основи на туризмот 

2. Код ХРМ 5ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник доц. д-р Михаел Ристески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување во 

петти семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- запознавање со теоретско – методолошкиот пристап во истражувањето на туризмот 

- стекнување со знаења за местото и улогата на проучувањето на туризмот во системот на 

науки 

- здобивање со знаења за теоретските основи за дефинирање и терминолошка дистинкција на 

туризмот со други основни поими 

- стекнување со знаења за генетско-еволутивниот развој на туризмот и аналогните појави кои 

му претходат 

- запознавање со потребите во туризмот и да се во состојба да извршат дистинкција на 

основните туристички потреби по различни критериуми 

- здобивање со знаења за различните фактори кои влијаат врз квантитативната и 

квалитативната димензија на туризмот  

- стекнување со знаења со различните функции кои произлегуваат од одвивањето на туризмот 

како комплексен процес 

- здобивање со знаења за процесот на валоризација на туристичките вредности од различен вид 

- запознавање со категориите на туристички дестинации, нивните содржини и активности 

- стекнување со знаења за диференцијација на различни видови туризам според повеќе 

критериуми и нивните специфичности 

- здобивање со знаења за туристичката регулатива, диференцијал и футурологија 

11. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по 

електронски пат и/или на хибриден начин. 
 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположливото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
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18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Науме 

Мариноски 

Основи на 

туристичката 

теорија и 

практика 

ЦНИР при 

ФТУ Охрид 

2015 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Adrian 

Franklin 

Tourism: An 

Introduction 

SAGE 

Publications  

2003 

2. Leonard J. 

Lickorish, 

Carson L. 

Jenkins 

An Introduction 

to Tourism 

Butterworth-

Heinemann 

1997 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Психологија на исхрана 

2. Код ХРМ-5ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Љупчо Кеверески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување во 

петти семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни познавања од 

областа на психологијата на исхраната, психичките процеси, психичките особини, теориите на 

типологии на личностите.  

11. Содржина на предметната програма: Вовед. Вовед во психологијата исхраната. Психологија 

на конзументите, Психичките процеси како базични детерминанти, Психичките особини како 

манифестни детерминанти на однесувањето на менаџерот, Типологија на личноста, теоретски 

пристап во однесувањето на  менаџерот, Организациско однесување, Мотивацијата како 

движечка сила  во туризмот и угостителството, Мотивацијата на личоста и турустичката 

пропаганда. 

12. Методи на учење: Во процесот на едукација на студентите се применуваат: Вербално-

текстуални, илустративно-демонстративни и експериментални методи.  Доминантни во овој 

овој наставен предмет се: Метод на усмено излагање (торетска настава), метод на разговор 

(дијалошки метод). метод на демонстрација, метод на илустрација, метод на педагошки 

експерименти од областа на надареноста  и талентираноста.  Следење на настава, 

индивидуално учење, индивидуално или тимско изработување на семинарска работа, есеј, 

проектен труд реализација на сите форми на наставни и други активности, според 

околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на хибриден начин. 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на расположивото 

време 

4+1 

 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовност, изработени и предадени 

проектни, активности, семинарски работи, 

презентирани активности,  педагошки 

активности  изработени на вежби (наставен 

час), домашни задолженија. Предходните 

задолженија треба да бидат презентирани на 

наставните часови или вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите  

22.. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Лилјана Батковска Психологија  

на 

угостителтво и 

туризам 

Факултет за 

туризам и 

угостителство 

2012 

2. Aлександра Жежова Психологија  

на туризам 
Факултет за 

туризам, УГД, 

Штип 

2017 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Марија Котеска Димоска,  

Кеверески Лупчо 

Емоционалната 

интелигенција 

нова визија во 

лидерството 

Графопром-

Битола 

2017 

2. Кеверески, Л., и Старц, Ј.,  Психологија на 

комуникација,  

Педагошки 

факултет- 

Битола, Kiro 

Dandaro, 

 

2011 

3. Кеверески, Л., и Старц, Ј.,  Patot na uspehot 

na 

makedonskite 

menaxeri,-  

Дијагностичка 

студија, 

Педагошки 

факултет- 

Битола, Kiro 

Dandaro, Bitola 

 

2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Храна и култура 

2. Код ХРМ 5ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент   

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник доц. д-р Михаел Ристески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување петти 

семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- стекнување со знаења за културата и поврзаноста со храната 

- запознавање со различните историски периоди на културата и уметноста 

- здобивање со знаења за развојот на исхраната во различни историски периоди, промени и 

услови 

- стекнување со знаења за врските и односите на храната и социо-културни елементи (статус, 

религија, глобализација) 

- запознавање со диференцијацијата на видови и специфичности на гозбите 

- стекнување со знаења за влијанијата на медиумите врз храната и исхраната 

-  запознавање со македонското етнографско наследство и храната како специфичен вид со 

посебни обреди, празници и начини на исхрана 

- стекнување знаења за поврзаноста помеѓу културата, туризмот и угостителството 

- стекнување знаења за справување со разните ситуации во угостителството кои произлегуваат 

од специфичностите на културата на однесување и културите од кои потекнуваат гостите. 

11. Содржина на предметната програма: Поим за култура: запознавање со основните значења на 

поимот култура и негово толкување од различни автори низ период, како и основните видови 

култура и значењето на континуитетот на културата и цивилизацијата. Преглед на историјата 

на културата и уметноста: палеолит, неолит, метално доба (Месопотамија, Египет, Крит, 

Микена), антички период (Грција, Рим, етнички популации во Македонија во антиката), среден 

век (Византија, Исламска култура и уметност, Романика, Готика), Нововековна култура и 

уметност (Ренесанса, Барок), Културата и уметноста на XIX-XX век (нео-стилови, 

преродбенски период, модерна и постмодерна уметност). Исхрана и култура: прикажување на 

поврзаноста помеѓу културата и храната и исхраната преку социо-културните елементи како 

што се историски промени, статус, гозби, религија, припаѓањето на одредена земја, 

глобализацијата, современиот начин на живот и влијанијата на медиумите. Етнографско 

наследство: што претставува етнографијата како наука и кои се основите и почетоците на 

македонската етнографија, како и поврзаноста на обредите и храната. Културата, туризмот и 

угостителството: потенцирање на поврзаноста помеѓу овие три елементи, преку навраќање на 

првите форми на угостителство, патување, првите организирани тури, со посебен осврт кон 

нашата земја. Културата и туризмот: културен туризам – принципи и критериуми за развој, 

типологија на културните вредности, методи за туристичка валоризација на културните 

вредности, конвенции за културен туризам. 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по 

електронски пат и/или на хибриден начин. 
 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположливото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45 часови 
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15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Сашо 

Коруновски, 

Јордан 

Коцевски 

Храна и култура ЦНИР при 

ФТУ Охрид 

2009 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Коруновски 

Сашо 

Културно 

наследство 

ЦНИР при 

ФТУ Охрид 

2006 

2. E. N. Anderson Everyone Eats: 

Understanding 

Food and Culture 

New York 

University 

Press 

2005 

3. Helen Macbeth Food Preferences 

and Taste: 

Continuity and 

Change 

Berghahn 

Books 

1997 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Стандардизација во туризам и угостителство 

2. Код ХРМ5ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година / семестар 

 

3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф.д-р Габриела Ракичевиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар и предзнаења од областа на 

менаџментот во туризмот и угостителството 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да се сфати улогата и значењето на стандардите 

во услужните дејности со своите специфични карактеристики. Утврдување на критичните 

контролни точки и основните предуслови за воведување на добри хигиенски пракси и добри 

безбедносни пракси. Како да се исполнат предусловите за категоризација на угостителските 

капацитети. Креирање на нормативи, вински карти, менија, водич во туристички ресорти, 

креирање програми за анимација и забава на туристите. Улогата на квалитетот во туристичкото 

посредување. Детерминирање на улогата на човечките ресурси во услужните дејности како 

компетитивна предност. Совладување на вештини и техники за професионален изглед  на 

работното место и професионално однесување. Практикување емпатија и почитување на 

различностите и мултикултурните перспективи. Почитување и практикување активно 

слушање, критичко размислување, трпеливост и смиреност. 

Разликување и примена на форми на комуникација релевантни за институцијата, бизнисот и 

индустријата. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед, Стандарди за изградба и опремување на 

угостителските објекти, Стандарди во производството на храна во угостителството, Кадровски 

стандарди, Стандарди во вонпансионската понуда, Стандарди за информирање и 

документација, Стандарди во туристичкото посредување, Меѓународни стандарди 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по 

електронски пат и/или на хибриден начин. 
 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часа 

14. Распределба на 

расположивото 

време 

3+2 

Настава, истражување и изработка на презентации, пристапни трудови, 

проекни задачи, самостојно учење, подготовка за колоквиуми и испит 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- интерактивна 

настава 

45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 2*40 поени 

17.2. Индивидуална работа/ проект 

(презентација: писмена и усна) 

Макс. 10 поени 

17.3. Активност и учество Макс. 10 поени 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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оценка) 51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на настава, активност и презентација 

20. Јазик на кој се изведува наставата МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

НАДВОРЕШНА И ВНАТРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА, 

ПОПОЛНУВАЊЕ АНОНИМНА АНКЕТА ЗА 

КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА ОД СТРАНА НА 

СТУДЕНТИТЕ 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф.Д-р 

Габриела 

Ракичевиќ 

Стандардизација 

во гостољубивата 

индустрија 

 Книга во 

подготовка 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Robert.W.Peach The ISO 9000 

Handbook 

McGraw Hill, 

QSU 

Publishing 

Company 

2003 

Robert.W.Peach 

2. I.A.Holjevac Upravljanje 

kvalitetom u 

turizmu I hotelskoj 

industriji 

Fakultet 

zaturisticki I 

hotelski 

menadzment, 

2002 

I.A.Holjevac 

3. Министерство 

за економија, 

сектор за 

туризам 

Закон за туризам  Министерство за 

економија, 

сектор за 

туризам 

  4 Министерство 

за економија, 

сектор за 

туризам 

Закон за 

угостителство 

 Министерство за 

економија, 

сектор за 

туризам 

  5 Министерство 

за економија, 

сектор за 

туризам 

Правилник за 

минимално-

техничките 

услови и условите 

за категоризација 

на угостителски 

објекти и 

локалитети 

1995-2015 Министерство за 

економија, 

сектор за 

туризам 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Одржлив развој на туризмот 

2.  Код ХРМ 5XX 

3.  Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 3/5 7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник проф. д-р Татјана Димоска 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): целта на овој предмет е студентите да стекнат 

знаење за одржливиот развој на туризмот како единствено и најдобро решение за развој на 

туризмот во иднина, кој ги максимизира економските ефекти со истовремено зачувување на 

животната средина и културното наследство на туристичките дестинации, затоа што 

досегашниот (конвенционален) развој на туризмот кој се карактеризира со масовност, сезонска 

концентрација и неплански развој, наспроти малите економски ефекти, неповратно ги уништува 

ресурсите од кои што зависи. 

11.  Содржина на предметната програма: Хронологија  на  настани поврзани со одржливиот развој; 

Пресвртници во развојот (Римскиот клуб, Рио де Жанеиро, Јоханесбург, Протоколот од Кјото); 

Човекот и климатските промени; Нус појави од развојот; Ефектот на стаклена градина; 

Дефинирање и суштина на  концептот за одржлив развој; Економска димензија на одржливиот 

развој; Индикатори на одржливиот развој; Негативни ефекти од развојот на туризмот врз 

животната средина; Поим и дефинирање на одржливиот развој на туризмот; Димензии на 

одржливиот туристички развој; Принципи и начела на одржливиот развој на туризмот; 

Платформи на одржливиот развој на туризмот; Одржливиот туризам како средство за 

елиминирање на сиромаштијата; Одржливоста како алтернатива на масовноста ; Глобален 

етички кодекс во туризмот; Агенда 21 во туристичкото стопанство . 

 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по 

електронски пат и/или на хибриден начин. 
 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

14.  Распределба на 

расположливото време 

3+2 

15.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска 

настава 

40часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 25часови 

16.2 Самостојни задачи 25часови 

16.3 Домашно учење 25часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување до х бода 5 (пет)(F) 
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(бодови/оценка) од х до х бода 6(шест)(E) 

од х до х бода 7(седум)(D) 

од х до х бода 8(осум)© 

од х до х бода 9(девет)(B) 

од х до х бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Тунтев 

Зоран, 

Димоска 

Татјана 

Одржлив развој на 

туризмот 

ФТУ –

Охрид 

2010 

2.     

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Jorn W. 

Mundt 

Tourism and 

Sustainable 

Development: 

Reconsidering a 

Concept of Vague 

Policies 

Erich 

Schmidt 

Verlag 

GmbH & 

Co. KG, 

Berlin 

2011 

2. Rebecca 

Hawkins 

and Victor 

T. C. 

Middleton 

Sustainable Tourism: 

A Marketing 

Perspective 

Butterworth-

Heinemann 

1998 

3. Ian Jenkins 

and Roland 

Schroder 

Sustainability in 

Tourism: A 

Multidisciplinary 

Approach 

Springer 

Gabler 

2013 

4. John 

Swarbrooke 

Sustainable Tourism 

Management 

CABI 

Publishing 

1999 

5. Edmond A. 

Khan 

Managing 

Sustainability in the 

Hospitality and 

Tourism Industry: 

Paradigms and 

Directions for the 

Future 

Apple 

Academic 

Press 

2014 

6. David 

Leslie 

Tourism Enterprises 

and Sustainable 

Development: 

International 

Perspectives on 

Responses to the 

Sustainability Agenda 

Routledge 2009 

7. Carol Sustainable Tourism: Human 2016 
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Patterson Business 

Development, 

Operations and 

Management 

Kinetics 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Бизнис операциони истражувања 

2. Код 5XX 

3. Студиска програма Хотелско ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Александар Трајков 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да стекнат знаења и компетенции: Да ги користат сопствените стекнати вештини и 

интуиција за препознавање на суштината на реалните проблеми во различни бизнис ситуации 

за нивно успешно решавање; Да  формираат соодветни експлицитни модели со вградени јасни 

цели и да ги користат квантитативните техники за изнаоѓање оптимално решение; Да бидат 

внимателни во врска со вклучувањето на варијабли и нивната дефинираност во рамки на 

мерливост и да оценат кои податоци се однесуваат за квантифицирање на варијаблите, како и 

детерминирање на нивната интеракција; Да ги препознаваат ограничувањата во врска со 

вредностите што можат да ги имаат овие варијабли; Да ги идентификуваат алтернативните 

одлуки што влијаат на целите и интеракцијата помеѓу нив, како и да донесуваат оптимални 

одлуки; Да комуницираат со идеи и да се усогласуваат во тимската работа. 

11. Содржина на предметната програма:  

Одлучување и донесување на одлуки 

Вовед во квантитативна анализа 

Оптимизација на производство 

Модели на трошоци, приход и профит 

Анализа на одлучување 

Теорија на корисност 

Модели на контрола на залихи 

Линеарна оптимизација 

Симулационо моделирање 

Теорија на игри 

Проектен менаџмент 

Повеќекритериумско одлучување 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или 

тимско изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите 

форми на наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по 

електронски пат и/или на хибриден начин. 
 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

216 

 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на настава за редовните студенти 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од страна 

на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Р.б. Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкоска 

Виолета 

Операциони 

истражувања / Наука 

за менаџмент  

Економски 

факултет 

Скопје 

2019 

Дополнителна литература 

Р.б. Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветкоска 

Виолета 

Квантитативна 

анализа за бизнис и 

економија 

Економски 

факултет 

Скопје 

2019 

2. B. Render, R. M. 

Stair, M. E. 

Hanna, T. S, 

Hale 

Quantitative Analysis 

for Managemen 

Pearson 2018 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Агенциско работење 

2. Код 5ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество-Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

петти семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметната програма е студентите да 

стекнат познавања за работењето на различните типови агенции кои опстојуваат на пазарот, 

начинот на креирање на агенциската понуда, специфичностите и карактеристиките на 

работењето на различните видови агенции, можноста за унапредување на работата на 

агенциите. 

 

11. Содржина на предметната програма: Дефинирање на агенциите, класификација на агенциите, 

истражување и анализа на посредничката дејност во која функционираат агенциите, креирање 

понуда на различните типови агенции, влијанието на агенциите врз развојот на дејноста во која 

фунционираат, функционални карактеристики на работењето на агенциите, перспективи за 

развој и унапредување на агенциското работење со цел да се постигне баланс меѓу понудата и 

побарувачката на пазарот. 

 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  40 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 

61 х до 70 

бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 
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од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на настава и активност на часот 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

Агенциско 

работење 

Авторизирани 

предавања 

 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

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

1.  Наслов на наставниот предмет Организирање на конгреси и средби  

2.  Код ХРМ5ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторанска 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6.  Академска година / семестар 3/5 7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник проф.др.Иванка Нестороска 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со проблематиката на организирање 

на конгреси и средби, стекнување знаења за основните носители на оваа активност, како и 

стекнување на специјализирани знаења на студентите по гастрономија од областа на конгресите 

и средбите особено во делот на менаџирање на ваквите настани. 

11.  Содржина на предметната програма:   

- Основни карактеристики на конгресите, средбите и други настани 

- Дефинирање, терминологија и развој  

- Формирање на здруженија  

- Основни компоненти и цели при организирање на конгресите, средбите и други настани 

- Придобивки од развојот на конференцискиот туризам 

- Агенции и посредници во организирање на настани  

- Видови на настани 

- Нарачатели  

- Организатори 

- Избор на локации за организирање на настани (дестинации, објекти) 

- Потребни кадри за реализирање на конгресите, средбите и други настани 

- Програмирање на конгресите, средбите и други настани 

- Маркетинг на конгресите, средбите и други настани 

- Оценување на успешноста на конгресите, средбите и други настани 

- Приказ на студии на случај по одредени тематски едници 

 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

14.  Распределба на 

расположливото време 

3+2  

15.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска 

настава 

     45     

часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), 

семинари,тимска работа 

     30     

часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи      25     

часови 

16.2 Самостојни задачи      25    

часови 

16.3 Домашно учење      25     

часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80                 бодови 
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17.2 Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
10                 бодови 

17.3 Активност и учество 10                бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

 до 50 бода 5 (пет)(F) 

 Од 51 до 60 

бода 

6(шест)(E) 

 Од 61 до 70 

бода 

7(седум)(D) 

 Од 71 до 80 

бод 

8(осум)(C) 

 Од 81 до 90 

бода 

9(девет)(B) 

 Од 91 до 100 

бода 

10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

положени два колоквиуми, редовност и активност на 

предавања и вежби,  изработка на семинарска работа/ студија 

на случај. 

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Следење на посетеност и активност на студентите, анализа на 

ниво на активност на студентите, интерактивна настава, 

работење на практична примена на знаењата на студентите 

преку симулирани ситуации  

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Нестороска, 

Иванка 

Организирање на 

конгреси и средби, 

Авторизирани 

предавања, 

ФТУ-

Охрид 

2010 

2. Rogers, 

Tony  

“Conferences and 

Conventions- a 

global industry”,  

Butterworth 

Heinemann 

2007 

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Montgomery 

J., Ronda 

&Strick 

K.,Sandra 

Meetings, 

Conventons and 

Expositions 

Van 

Nostrand 

Reinhold 

1995 

2. Cambell, 

David 

Market driven 

venues adapt to 

meetings needs 

Croner 

CCH 

Group Ltd,  

2000 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Туристичка дестинација 

2.  Код ХРМ 5ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6.  Академска година / семестар 3/5 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8.  Наставник проф. д-р Зоран Тунтев 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на нови сознанија околу дестинацискиот развој на туризмот, со посебен осврт кон 

можностите за развој на туризмот во Република Македонија како интегрална туристичка 

дестинација и креирање на поединечни туристички дестинации во нашата земја. 

11.  Содржина на предметната програма:  

VOVED 

GLAVA PRVA: 

BAZI^EN TURISTI^KI SISTEM 

1. Elementi na bazi~niot turisti~ki sistem 

2. Emitiven prostor 

3. Tranzitiven prostor 

4. Vlijanie na okru`uvaweto vrz turisti~kiot proces 

5. Vlijanie na turisti~kiot proces vrz okru`uvaweto 

GLAVA VTORA: 

DESTINACISKI PROSTOR 

1. Poim i definicija za turisti~ka destinacija 

2. Os ni elementi na turisti~kata destinacija 

3. Destinacijata kako os na prostorna kategorija vo turizmot 

4. Oblikuvawe na turisti~kata destinacija 

5. Podelba na turisti~kite destinacii 

GLAVA TRETA: 

PROIZVOD NA TURISTI^KATA DESTINACIJA 

1. Turisti~kiot proizvod kako sovremen fenomen 

2. Cena na turisti~kiot proizvod 

3. @ivoten ciklus na turisti~kiot proizvod 

GLAVA ^ETVRTA: 

ODR@LIV RAZVOJ NA TURIZMOT VO DESTINACIJATA 

1. Definirawe i koncept na odr`liviot razvoj 

2. Principi i na~ela na odr`liviot razvoj na turizmot 

3. Granica na podneslivost na kapacitetot na destinacijata 

4. Odr`livosta kako alternativa na masovnosta 

GLAVA PETTA: 

IDENTITET I IMIX NA TURISTI^KATA DESTINACIJA 

1. Identitet na turisti~kata destinacija 

2. Imix na turisti~kata destinacija 

GLAVA [ESTA: 

MENAXMENT NA TURISTI^KATA DESTINACIJA 

1. Zna~ewe i uloga na menaxmentot na turisti~kata destinacija 

2. Funkcii na menaxmentot na turisti~kata destinacija 

GLAVA SEDMA: 

ATRAKTIVNOST NA TURISTI^KATA DESTINACIJA 

1. Atraktivni faktori na turisti~kata destinacija 

2. Podelba i grupirawe na atraktivnite turisti~ki resursi 
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3. Prostorot kako turisti~ki stimulus 

4. Relevantni turisti~ki atributi na destinacijata 

5. Aksiolo{ki priod kon turisti~kite resursi 

6. Op{testvena dimenzija na turisti~kite resursi 

GLAVA OSMA: 

TURIZMOT VO REPUBLIKA MAKEDONIJA 

1. Turizmot - prioritet vo razvojot na makedonskoto op{testvo 

2. SWOT analiza na makedonskiot turizam 

A/ Rizici i opasnosti 

B/ Slabi strani 

V/ [ansi i mo`nosti 

G/ Silni strani 

3. @ivoten ciklus na turisti~kiot proizvod vo Republika Makedonija 

4. Turisti~ka politika na Republika Makedonija 

GLAVA DEVETTA: 

DESTINACISKI RAZVOJ NA TURIZMOT  

VO REPUBLIKA MAKEDONIJA 

1. Republika Makedonija kako integralna turisti~ka destinacija 

2. Slabosti i prednosti na integralniot destinaciski priod 

3. Prostorna os a na turisti~kite destinacii vo  

Republika Makedonija 

4. Voveduvawe na konceptot na turisti~ka destinacija vo  

Republika Makedonija 

5. Kriteriumi za opredeluvawe na turisti~kite destinacii 

6. Organizacija na turizmot vo destinaciite vo Republika Makedonija 

ZAKLU^NI SOGLEDUVAWA 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14.  Распределба на расположливото 

време 

3 предавања, 2 вежби 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 

часови 

16.  Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 25 

часови 

16.2 Самостојни задачи 25 

часови 

16.3 Домашно учење 25часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

Од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од  91 до 100 бода 10 (десет) (A) 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

223 

 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на настава и положени колоквиуми 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Тунтев Туристичка 

дестинација 

ФТУ Охрид 2007 

2.     

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dragutin Maga{ Management turisti~ke 

organizacije i destinacije 

Hotelijerski 

fakultet, Opatija 

2003 

2.     

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

1.  Наслов на наставниот 

предмет 
Деловно комуницирање 

2.  Код ХРМ 5ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6.  Академска година / 

семестар 

3/5 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8.  Наставник проф. д-р Бранко Николовски 

9.  Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар и Предзнаења за деловните аспекти на 

туризмот, економскиот систем како комуникациска мрежа, групната 

динамика и психолошката содржина на комуникацискиот феномен 

во деловното работење 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 

Развивање на сфаќања за структурата и функцијата на деловното комуницирање на сите нивоа 

во деловното работење. Разбирање на феноменологијата на комуникацијата во туризмот, 

оспособување на студентите за успешно деловно комуницирање во туристичката дејност, 

развивање способности и вештини кои придонесуваат за воспоставување позитивна 

комуникациска клима во организацијата, како и продуктивни односи помеѓу менаџерите, 

нивните соработници, деловните партнери и потрошувачи, спроведување истражувања и 

изработка на практични примери од областа на деловното комуницирање.  

11.  Содржина на предметната програма:  

Процесот на деловно комуницирање – основен концепт; интерперсонална комуникација, 

интраперсонална комуникација, медио комуникација, масовна комуникација, организациска 

комуникација; пречки при комуницирањето и нивно надминување; дизајнирање на 

комуникациска клима во фирмата; комуникациски стратегии; давање и примање инструкции; 

техники на слушање; техники на пишување; правила и модели за успешно деловно 

комуницирање; деловни состаноци; типот на личноста на менаџерот основа за успешен бизнис; 

водство – значајна управувачка функција на менаџерот; менаџерот и меѓучовечките односи во 

фирмата: интерперсонални реакции и стилови; перманентно градење на знаењата на менаџерот; 

ментален тренинг – техники за развивање на интелигенцијата на менаџерот; Етичкиот профил 

на современиот менаџер: мотивирани вработени со висок работен морал; ораторство, вештини 

за орална презентација и култура на говорење; интерактивна говорна презентација; вештини на 

преговарање; меѓузависност на учесниците во преговорите; управување со конфликтите при 

преговарањето; техники на интегративно преговарање: нагласување на заедничките интереси 

помеѓу преговарачките страни и минимизирање на разликите; управување со тешки преговори – 

нефлексибилност и неискреност; Етика во преговарањето; видови измамнички преговарачки 

тактики и нивно препознавање; вербални тактики за откривање измама; управување со стресот 

во деловното комуницирање; психолошки и медицински профили на менаџерите и реакцијата 

на стрес; Техники за справување со стресот; животниот стил на менаџерот како антистресна 

терапија. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив 

фонд на време 

150 

14.  Распределба на 

расположливото време 

3+2 

15.  Форми на 15.1 Предавања – теоретска настава 45 
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наставните 

активности 

часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари,тимска 

работа 

30 

часови 

16.  Други 

форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 25 

часови 

16.2 Самостојни задачи 25 

часови 

16.3 Домашно учење 25 

часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за 

оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода  5 (пет)(F) 

Од 51 до 60 бода  6(шест)(E) 

      Од 61 до 70 бода  7(седум)(D) 

      Од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

       Од 81 до 90 

бода 

9(девет)(B) 

     Од 91 до 100 

бода 

10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и 

полагање на завршен 

испит 

положени два колоквиуми, редовност и активност на предавања и 

вежби,  изработка на семинарска работа/ студија на случај. 

 

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Следење на посетеност и активност на студентите, анализа на ниво 

на активност на студентите, интерактивна настава, работење на 

практична примена на знаењата на студентите преку симулирани 

ситуации  

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Баткоска, Л.  Бизнис 

комуникации 

ЦНИР, ФТУ, 

Охрид 

2014 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Mary Ellen Guffey, 

Dana Loewy 

Essentials of 

Business 

Communication 

Cengage 

Learning 

2018 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Комуникации во туризмот 

2.  Код ХРМ 5ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 3/5 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8.  Наставник Проф. д-р Бранко Николовски 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар и предзнаења за социолошките 

аспекти на туризмот, економскиот систем како комуникациска 

мрежа, групната динамика и психолошката содржина на 

комуникацискиот феномен. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 

Развивање на сфаќања за структурата и функцијата на туристичкото комуницирање на сите 

нивоа во туристичкото работење. Разбирање на феноменологијата на комуникацијата во 

туризмот, оспособување на студентите за успешно комуницирање во туристичката дејност, 

развивање способности и вештини за масовно комуницирање во туризмот, спроведување 

истражувања и изработка на практични примери од областа на туристичката комуникација. 

11.  Содржина на предметната програма:  

Комуникациите во туризмот како посебна научна парадигма на систематската комуникологија.  

Темелни поими на комуникациите во туризмот: туризам, феноменологија на масата (туристите), 

туристички форми и облици на туристичкото комуницирање, локално, регионално и светско 

ниво на комуникации во туризмот. Темелни теории на комуникациите во туризмот: теорија на 

публицитетот, теорија на водење на туристичкото јавно мислење, теорија на туристичката 

персуазија, теорија на институционалното туристичко претставување, теорија на развојот на 

имиџот. Развојна парадигма на туристичкото комуницирање. Модели и облици на 

комуницирањето. Праксеолошка туристичка комуникологија: критериуми на објективноста и 

комуниколошката сегментираност во туризмот. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 150 

14.  Распределба на расположливото време 3+2 

15.  Форми на 

наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), семинари,тимска 

работа 

30 часови 

16.  Други 

форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 

16.3 Домашно учење 25 часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода  5 (пет)(F) 

Од 51 до 60 

бода  

6(шест)(E) 

      Од 61 до 7(седум)(D) 
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70 бода  

      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 положени два колоквиуми, редовност и 

активност на предавања и вежби,  изработка 

на семинарска работа/ студија на случај. 

 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на наставата Следење на посетеност и активност на 

студентите, анализа на ниво на активност на 

студентите, интерактивна настава, работење 

на практична примена на знаењата на 

студентите преку симулирани ситуации  

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аслимоски, Б. Комуникации 

во туризмот 

Факултет за 

туризам и 

угостителство, 

Охрид 

2005 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bal Krishna Sharma, Shuang Gao Language and 

Intercultural 

Communication 

in Tourism: 

Critical 

Perspectives 

Routledge 2021 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Социологија на туризмот 

2. Код ХРМ 5XX 

3. Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет”Св. Климет Охридски” - Битола 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Пере Аслимоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да навлезат во суштината на бројните социо - културни аспекти на туризмот, 

културата и културното наследство, а во тие рамки посебно да се стекнат сознанија за социо - 

културните димензии на исхраната, аргументирано да разберат дека лугето се еднакви по 

потребата да се хранат но различни по начинот на кој го прават тоа. Посебно да ги осознаат 

социо културните функции на исхраната – идентитетската, идентификаторската, 

интегрирачката, дезинтегрирачката, комуникативната, статусната и елитистичко снобистичка, 

симболичко и обредно – ритуална 

 

11. Содржина на предметната програма:  

 Социологијата во системот на општествените науки 

 Социологијата на туризмот во системот на општествените науки 

 Туризмот како општествена појава 

 Општество и култура 

 Културата и туризмот 

 Храната и исхраната како социокултурна појава 

 Социо културните функции на исхраната - (идентитетсјата, идентификаторската, 

интегрирачката, дезинтегрирачката, комуникативната, статусната и елитистичко 

снобистичка, симболичко и обредно - ритуална ) 

 Храната и исхраната како туристичка појава 

 Туризмот и културно наследство 

 Туризмот и традициите 

 Поединец, општество, туризам 

 Општествена комуникација и интеракција 

 Безбедноста во туризмот како општествена појава 

 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, лабораториски 

вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска 45 
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активности настава. 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бододви 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пере 

Аслимоски 

Саше 

Герасимоски 

 

Социологија на 

туризмот 

 

ФТУ - Охрид 2016 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Тоновски Ѓ. Туризмот и 

општеството 

Студентски 

збор  

1997 

2. Чомиќ Џ. 

 

Социологија 

туризма 

 

Виша 

хотелијерска 

школа Београд 

2003 

 

3. Бошале Н. Туризмот е 

наше 

гостољубие и 

човекољубие 

ФТУ - ОХРИД 2011 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Сообраќај во туризмот 

2. Код 5XX 

3. Студиска програма Хотелско ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Александар Трајков 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Согледување на меѓусебната врска и односите помеѓу туроператорските, агенциските и 

сообракајните дејности во туризмот. Утврдување на релациите и конекциите на патничкиот 

сообракај и туризмот како дејности кои имаат заеднички карактеристики (простор, средства, 

превозни рокови, организација, развој, глобализација и сл.). Така студентите ќе добијат 

теоретска основа и практични знаења за организационите и посредничките дејности во 

туризмот и патничкиот превоз со различни видови сообраќај. 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим и видови сообраќај, 

Сообраќајот како фактор за развој на туризмот,  

Карактеристики и структура на транспортните трошоци,  

Модели на сообраќајна достапност,  

Патничкиот сообраќај и неговата поврзаност со туризмот,  

Меѓународни организации во областа на сообраќајот, 

Иновации во организацијата на туристичките патувања. 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25часови 

16.2. Самостојни задачи 25часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодиви 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на настава за редовните студенти 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од страна 

на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Р.б. Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Стојан 

Велкоски 

Сообраќај во туризмот ФТУ - Охрид 2011 

Дополнителна литература 

Р.б. Автор Наслов Издавач Година 

1. Gui Lohmann, 

David Timothy 

Duval 

Tourism & Transport Goodfellow 

Publishers 

Limited, 

Woodeaton, 

Oxford,  

2011 

2. Stephen J. Page Transport and Tourism: 

Global Perspectives 

(3rd Edition) (Themes 

in Tourism) 

Pearson 

Education 

Canada; 3 

edition  

2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Договори во меѓународниот промет 

2. Код ХРМ 5ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) I (прв) 

6. Академска година / семестар 3/5 7.  Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставници Проф.д-р Ристо Речкоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основните постулати на правото на договорите во 

меѓународниот промет; изучување на општиот дел на правото на договорите во меѓународниот 

промет; основните принципи и начини на функционирање на арбитражите, како ефикасен 

систем на вонсудско решавање на споровите, како и изучување на различните видови на 

договори во меѓународниот промет и нивните најважни особини 

11. Содржина на предметната програма:  

Општ дел на правото на ДМП, Извори, Начела и Субјекти на ДМП; Концесии во Република 

Македонија и  Видови Унификација на правото на ДМП; Примена на одредени правила од 

Меѓународното приватно право кај ДМП; Отстапување од примената на странското 

материјално право кај ДМП, како и општо за склучувањето ДМП; Решавање спорови кај ДМП;  

Меѓународен договор за продажба на стока и Посебни видови меѓународна купопродажба; 

Меѓународен договор за лиценца, Меѓународен договор за know-how, Меѓународен договор за 

кооперација; Меѓународен договор за лизинг, Меѓународен договор за франшизинг, Договор 

за бартер во меѓунар. промет Договор за лон во меѓународниот промет; Меѓународен договор 

за инвестициона изградба, Меѓународен договор за факторинг, Договор за меѓународно 

трговско застапување, Договор за посредување во меѓународ. промет, Договор за комисион во 

меѓународ. промет; Меѓународен договор за складирање, Договор за контрола на квалитет и 

квантитет на стоки и услуги во меѓународ. промет, Договор за меѓународно експедирање-

шпедиција, Меѓународни договори за превоз; Договор за осигурување во меѓународниот 

транспорт; Меѓународни договори во туризмот. 

 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45 

часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

 30 

часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 

часови 

16.2. Самостојни задачи 25 

часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови Мах. 80 бодови 
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17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10  

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик, со можност за 

изведување на наставата и на англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. М.Крстаноски Право на 

договорите во 

меѓународниот 

промет 

ФТУ-

Охрид 

2005 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Р.Речкоски Граѓанско право Коста 

Абраш, 

Охрид 

2011 

2.  Закон за 

меѓународно 

приватно право 

„Службен 

весник на 

РМ” бр. 

32/2020 

2020 

3.  Закон за 

облигационите 

односи 

„Службен 

весник на 

РМ” бр. 

18/2001, 

4/2002, 

5/2003, 

84/2008, 

81/2009 и 

161/2009, 

215/2021 

2008 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Управувачко сметководство 

2. Код 5XX 

3. Студиска програма Хотелско - ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник доц. д-р Ирина Јолдеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

трет семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   

По изучување на овој предмет студентите треба да располагаат со следните компетенции: 

- Да се стекнат знаеења за основите на управувачкото сметководство и кое е значењето 

во современото делување на претпријатието. Со цел менаџментот подобро да управува 

со активностите во претпријатието, се базира на информациите кои произлегуваат од 

управувачкото сметководство 

- Управувачкото сметководство посебно значење дава на сметководсствената анализа и  

сметководственото планирање, а како база ги користи податоците од финансиското и 

трошковното сметководстве и при тоа ги прибира сите податоци, ги обработува, 

анализира, интерпретира и ги презентира пред менаџментот на претпријатието, со цел 

донесување на подобри менаџерски одлуки.   

- Да се утврди кои се разликите помеѓу одделни трошоци во деловниот ентитет и кои се 

соодветните трошочно објекти.  При тоа се утврдуваат посебни носители и активности 

врз кои се распределуваат трошоците. 

- Да се утврди формирањето на цената на чинење на производот или услугата и 

соодветно да се врши сметководствено планирање 

- Се овозможува стекнување со знаења за начините на сочинување на интерните 

извештаи и кои се нивните цели и информации 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим, значење и улога на управувачкото (менаџерското) сметководство и значење на 

управувачкото сметководство како современ концепт усмерен кон потребите за информации за 

деловно одлучување; Сметководство на одговорност и видови на трошоци во менаџерскиот 

процес; Анализа на преломна точка; Сметководствено планирање; Распоред на трошоци по 

носители; Распоред на трошоци по активности; Формирање на цена на производ; Извештај за 

изворите и употреба на фондовите во претпријатието; Анализа на финансиски извештаи и 

финансиски показатели за состојбата на претпријатието  

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15часови 

16.2. Самостојни задачи 15часови 

16.3. Домашно учење - задачи 45часови 

17. Начин на оценување      
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17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања и исполнување на 

зададени активности  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Деса 

Коосаркоска 

Сметководство Факултет за 

туризам и 

угостителство  

Охрид,   

УКЛО Битола 

2012 

2. Блажо Недев Управувачко 

сметководство 

Економски 

факутет,  

УКИМ Скопје 

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Charles 

T.Horngren 

Gary L.Sundem 

William O. 

Stratton 

Introduction to 

Management 

accounting 

Prentice Hall, 

New Jersey 

1999 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Бизнис математика 

2. Код 5XX 

3. Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Трета година / 

петти семестар 

Број на ЕКТС 

кредити  
6 

8. Наставник проф. д-р Вера Караџова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

петти семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Предметот Бизнис математика е компилација на знаења од математика и економија, т.е. 

примена на математички модели и техники во конкретни економски ситуации. Тој има за цел 

студентите да се стекнат со знаења за базичните математички методи и модели кои наоѓаат 

примена во економијата, менаџментот и бизнисот воопшто. Ако математиката е во основата на 

се околу нас и во основата на сите науки, денес најшироко се користи применетата 

математика. Иако во основата на предметот се елементарни математички знаења за размер, 

пропорција, низи, редови, функции итн., сепак тежиштето на предметот е во совладувањето на 

маематичките техники за нивна примена во економијата на микро и на макро ниво, во 

економијата и бизнисот. Станува збор за примена на стопанска и финансиска математика што е 

основата на сите пресметки и проценки во било која деловна ситуација.  

Интенцијата е студентите да научат да се изразуваат во квантитативни големини и да можат да 

препознаат ситуации во деловното работење и во разни животни ситуации во кои ќе можат да 

ги применат стекнатите знаења за решавање на конкретни проблеми и ситуации.  

Со изучувањето на наставниот предмет Бизнис математика, студентите ќе ги стекнат 

следните компетенции: 

 преку совладување на елементарните математички техники студентите ќе се оспособат за 

донесување на економски и бизнис одлуки; 

 тематските подрачја кои студентите ги совладуваат им создаваат компетенции за 

минимизирање (но не и елиминирање) на ризикот и максимизирање на заработката;  

 студентите се оспособуваат за разбирање на временската вредност на парите, за 

вкаматување и дисконтирање и за оценка на инвестициони проекти; 

 стекнуваат базични знаења за квантифицирање на очекуваните приходи на пазарите на 

стоки и услуги, но и на финансиските пазари;  

 математиката е универзален јазик, па поради тоа ги оспособува студентите кои ќе ги 

совладаат техниките и симболите на бизнис математиката да комуницираат со разбирање 

со деловни партнери од целиот свет 

11. Содржина на предметната програма:  

РАЗМЕР И ПРОПОРЦИЈА 

Размер (Правила кои важат за размер; Дирекна и индирекна пропорционалност 

(правопропорционални и обратнопропорционални големини)) 

Пропорција (Правила кои важат за пропорција; Продолжена пропорција; Некои од правилата 

кои важат за продолжена пропорција; Претварање на повеќе прости пропорции во продолжена 

пропорција) 

ТРОЈНО ПРАВИЛО (Просто тројно правило; Сложено тројно правило) 

ВЕРИЖНА СМЕТКА (Проста верижна сметка; Сложена верижна сметка) 

ПРОЦЕНТНА И ПРОМИЛНА СМЕТКА (Процентна сметка ОД сто; Процентна сметка НАД 

сто; Процентна сметка ПОД сто; Промилна сметка) 

КАЛКУЛАЦИИ (Поим за калкулации; Калкулации по места на трошоци; Калкулации според 

времето на составување; Калкулации според методот на составување) 

ИНДЕКСНИ БРОЕВИ (Базични индекси; Верижни индекси) 

ДЕЛБЕНА СМЕТКА (Проста делбена сметка; Сложена делбена сметка) 
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СМЕТКА ЗА СМЕСИ (Проста сметка за смеси; Сложена сметка за смеси; Финост, чистота и 

тргување со благородни метали) 

ПРОСТА КАМАТНА СМЕТКА (Каматна сметка ОД сто; Разлика помеѓу каматна и процентна 

сметка (Пресметка на камата со помош на процентна сметка); Каматна сметка НАД сто; 

Каматна сметка ПОД сто) 

ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА  

Експоненцијална функција (Поим, дефиниција и график) 

Логаритамска функција (Логаритам и логаритмирање; Основни својства на логаритам; График 

на логаритамска функција; Антилогаритмирање; Декаден – Бригсов логаритамски систем) 

НИЗИ И РЕДОВИ  

Аритметичка прогресија (Поим и дефиниција; Општ член на аритметичка прогресија; Својства 

на аритметичка прогресија; Збир на првите n членови на аритметичка прогресија; 

Интерполација кај аритметичка прогресија)  

Геометриска прогресија (Дефиниција на геометриска прогресија; Општ член на геометриска 

прогресија; Својства на геометриска прогресија; Збир на првите n членови на геометриска 

прогресија; Интерполација кај геометриска прогресија) 

СЛОЖЕНА КАМАТНА СМЕТКА И НЕЈЗИНА ПРИМЕНА 

Декурзивно и антиципативно пресметување на камата 

Пресметување на крајна вредност на една и повеќе суми 

Пресметување на почетна вредност на вложена сума 

Влогови (Антиципативно вложување; Декурзивно вложување; Пресметување ан крајна 

вредност; Пресметување на влогови: Пресметка на време на вложување: Пресметка на каматна 

стапка) 

Ренти (Пресметка на миза: Декурзивни ренти; Антиципативни ренти; Пресметка на рента; 

Пресметка на каматна стапка; Пресметка на време на примање на рентата; Вечна рента) 

Континуелно вкаматување 

Заеми (Декурзивен ануитет; Пресметка на заемот; Пресметка на ануитетот; Пресметка на 

отплатен дел од заемот; Пресметка на остаток од заемот; Амортизација на заем со заокружени 

ануитети; Конверзија на долгорочни заеми) 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ СО ФИКСЕН И СО ВАРИЈАБИЛЕН ПРИНОС 

ХВ со фиксен принос (Оценка на обврзници; Премија и дисконт; Пресметка на приход на 

обврзници) 

ХВ со варијабилен принос (Оценка на акции; Пресметка на приход од акции) 

МЕТОДИ ЗА МЕРЕЊЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ (Нето сегашна вредност 

на проектот; Индекс на профитабилност; Интерна стапка на рентабилност; Период на враќање 

на инвестициите; Методи за квантификација на ризик и оценка на ефикасност на проекти)   

Прилози со користење на софтверски решенија за ситуации и проблеми кои се обарботени во 

материјалот.  

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 3 + 2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 
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17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови и вежби, некоја форма на 

самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Караџова, д-р Вера Математика за 

економисти и 

менаџери 

(авторизирани 

белешки) 

ЦНИР при 

ФТУ, Охрид 

 

2. Речкоски, д-р Никола  

Речкоски, д-р Васко  

Стопанска 

математика 

ЦНИР при 

ФТУ, Охрид 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dennis Cox, Michael Cox The mathematics of 

Banking and Finance 

John 

Wiley & 

Sons Ltd. 

2006 

2. Речкоски, д-р Никола 

Речкоски, д-р Васко 

 

Виша математика со 

елементи на 

економска 

математика 

ЦНИР при 

ФТУ, Охрид 
2015 

3. Алфа Ц. Чианг 

Кевин Вејнрајт 

Основни методи во 

економска 

математика 

Табернакул, 

Скопје 2010 

  4. Šegota, d-r Alemka  Financijska 

matematika 

Ekonomski 

Fakultet u Rijeci 
2012 

  5. Barnet/Ziegler/Byleen Primijenjena 

matematika za 

poslovanje, ekonomiju, 

znanosti o živom svijetu 

i humanističke znanosti 

Osmo izdanje - 

prevod, Mate, 

Zagreb 2006 

  6. Gruić, Branimir 

Jemrić, Igor  

Šutalo, Ivo  

Volarević, Hrvoje 

Matematika za 

ekonomiste i menadžere 

III. izdanje, 

Zagreb: MATE 

d.o.o. 
2011 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економика на европски интеграции 

2. Код ХРМ 5XX 

3. Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар Трета година / 

петти семестар 

Број на ЕКТС 

кредити  
6 

8. Наставник проф. д-р Вера Караџова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

петти семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на програмата по предметот Економика на Европски интеграции е студентите да се 

запознаат со примената и функционирањето на основните економски категории, принципи и 

законитости на примерот на Европската Унија како економска интеграција. Во таа насока, 

материјата која се изучува треба да им помогне на студентите полесно да ги разберат сложените 

економски феномени, појави, процеси и движења во одделни економии и во ЕУ како 

интегрирана целина. 

Преку изучување на предвидената програма, студентите треба да се запознаат со економската 

логика на европското интегрирање, историјата и еволуцијата на интеграцијата, како и со 

макроекономското управување со интеграцијата. На тој начин се остварува интенцијата да се 

поттикне и развие аналитичка и критичка мисла кај слушателите и да се развие способност за 

рационално, ефективно и ефикасно носење на економски и деловни одлуки во услови на 

динамично и турболентно окружување, а со цел за постигнување на раст и развој на одделните 

економски единици, националната заедница 

и пошироко. 

Изучувањето на економиката на Европското интегрирање им дава можност на студентите да се 

запознаат со теоретските основи на европската економска интеграција, со институциите на ЕУ, 

со политиките на Унијата, заедничкиот пазар на ЕУ, проширувањето и продлабочувањето на 

интеграцијата, како и со еволуцијата, суштината и предизвиците на економското интегрирање 

на нашата земја во ЕУ. Изучувањето на предметот овозможува и стекнување на знаења за 

условите за постигнување на урамнотежен раст на Унијата, процесите на пазарна и монетарна 

интеграција и надворешна политика на ЕУ. 

Совладувањето на предвидената програма ќе им овозможи на студентите разбирање на 

карактеристиките на процесот на интеграција, согледување на позицијата на европската 

економија на глобалната економска сцена и изградување на рационален став при 

коментирањето на тековните случувања. 

11. Содржина на предметната програма:  

 Динамика на Европските интегративни процеси 

 Карактеристики на процесот на интеграција 

 Настанување на ЕУ, почетни облици на соработка 

 Суштина и симболи на ЕУ 

 Хронологија на најважните настани во ЕУ 

 Хронологија на односите меѓу РС Македонија и Европската Унија 

 Институционално уредување на ЕУ 

 Европска монетарна унија 

 Европска централна банка 

 Спогодби на ЕУ (Мастрихт, Амстердам, Ница, Лисабон) 

 Проширување на ЕУ - критериуми за прием 

 Единствен пазар на ЕУ 

 Аутпут, вработеност и цени, агрегатна понуда и побарувачка, инфлација, стопански 

 циклуси 

 Макроекономска рамнотежа - производство, вработеност и цени 
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 Макроекономска рамнотежа - Агрегатна побарувачка и производство 

 Економски циклуси - подобрување на ефикасноста на пазарите 

 Политики на ЕУ 

 Монетарна и фискална политика во еврозоната 

 Економско интегрирање на РС Македонија во ЕУ 

 Ефекти од економската интеграција за членките и земјите кандидати за членство 

 Европската Унија денес, предности и слабости 

 Европската Унија денес, состојби, проширувања, проблеми 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 3 + 2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови и вежби, некоја форма на 

самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Караџова, д-р Вера Економика на ЕУ - 

авторизирани 

предавања 

ФТУ - Охрид 
2020/ 

2021 

2. Влада на 

Р.Македонија 

Национална 

Стратегија за 

интеграција на 

Република 

Македонија во ЕУ 

Влада на 

Р.Македонија, 

2004 2004 

3.     

22.2. Дополнителна литература 
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Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ричард Балдвин, 

Чарлс Виплоц 

Економија на 

европската 

интеграција 

Арс Ламина, 

Скопје 2012 

2. Мајкл Бурда, Чарлс 

Виплоц 

Макроекономија – 

европски текст 

ИНА 

КОМЕРЦ 

Скопје 

2001 

3. Džombić J. Ilija EVROPSKA UNIJA - 

prošlost, sadašnjost, 

budućnost 

Friedrich-

EbertStiftung, 

Sarajevo 

2010 

  4. Miroslav Prokopijevic Evropska Unija JP Sluzbeni 

Glasnik 
2009 

  5.  Molle Willem The Economics of 

European Integration-

Theory, Practice, 

Policy 

Ashgate 

Publishing 

Limited 
2006 

  6.  Wiener Antje, Diez 

Thomas 

European Integration 

Theory 

Oxford 

University 

Press 

2009 

  7.  Paul De Grauwe Economics of 

Monetary Union 

Oxford 

University 

Press 

2009 

  8. Национални програми, 

Брошури, Стратегии, 

Монографии, Извештаи, 

Платформи и други 

документи  

Тековни документи СЕП, 

министерства, 

МАНУ  
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Енологија 

2. Код ХРМ 5ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

6. Академска година / семестар 3/5 
7. 

Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Ангела Паскуале 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар и основни предзнаења од областа 

на познавање на стоките со основи на технологија 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да стекнат основни знаења од 

технологија  за производство на вино, сензорно оценување на виното, соодветно комбинирање 

на виното со храната. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед. Економско и стопанско значење на винарството. Винарски визби. Вински садови. 

Опрема во винарската визба. Суровина за производство на вино, хемиски и сензорни 

карактеристики. Алкохолна ферментација. Технологија за производство на бели суви вина. 

Технологија за производство на розови суви вина. Технологија за производство на црвени 

суви вина. Улога на SO2 во винарството. Малолактичка ферментација. Зреење на виното. 

Хемиска содржина на вината. Доработка на виното, бистрење, филтрирање, стабилизација, 

типизирање. Полнење во шишиња. Производство на специјални типови вина. Болести и мани 

на вината. Соодветни комбинации на виното со храната. Сензорно оценување на вината. 

Законски регулативи.  

Содржина на вежбите: Методи на хемиски анализи на вината. Сензорна анализа на вината.  

Посета на винарии. 

12. Методи на учење:  

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на расположивото 

време 
3+2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

17. Начин на оценување: 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на часови 

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

наставата 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Роналд С. 

Џексон 

Наука за виното- 

основи и примена 

Арс Ламина  2013 

2. Ричар П. 

Вајн 

Производство на 

вино од лозје до 

пазар 

Арс Ламина 2013 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Викторија 

Морено-

Арибас 

Хемија и 

биохемија на 

виното 

Арс Ламина 2013 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Логистички системи 

2. Код ХРМ 5ХХ 

3. Студиска програма Хотелско - ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Универзитет “Св.Климент Охридски” – Битола 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

трета година 

/петти семестар 

3/5 Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф.д-р Мирјана Секуловска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на изучување на оваа дисциплина е студентите да стекнат знаење за логистичките 

системи, особено во услужниот сектор, да ги препознаваат елементите на логистичките системи 

и учесниците во логистичките процеси, да ги знаат карактеристиките на организацијата и 

управувањето на логистичките системи, посебно во сферата на услугите. Студентите треба да се 

оспособат за анализирање и детектирање на проблемите во организацијата и управувањето на 

логистичките системи. Да решаваат случаи за интегрирано управување со логистичките системи 

и да ги применуваат нормативните 

документи во практиката на управување на логистичките системи.  
 

11. Содржина на предметната програма:  

Со дисциплината Логистички системи студентите ќе се запознаат со суштината на логистичката 

концепција, врските и зависностите меѓу логистиката и другите функционални области на 

компаниското управување, елементите и функциите на логистичките системи, основни 

методологии и методи за управување со логистичките системи, ефектите од функционирањето 

на логистичките системи во сите сфери, со акцент на услужниот сектор. Детално ќе се изучуваат 

местото и улогата на учесниците во логистичките процеси, како и карактеристиките на односите 

помеѓу нив. Се откриваат карактеристиките на логистичките системи во производството, во 

сферата на услугите и во општествениот сектор. Специјално внимание се посветува на 

техниките и технологиите, употребени во организацијата и управувањето на логистичките 

системи. Се нагласува значењето на интегрираното управување за ефективно функционирање 

на логистичките системи. 

 

 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2  

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, лабораториски 

вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава. 45 
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активности 15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитров П., 

Толев М., 

Тодоров Ф., 

Величкова Е., 

И. 

Корбанколева 

Логистични 
системи 

Университетско 

издателство 

„Стопанство”, 

Софија 

2010 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

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

1.  Наслов на наставниот предмет Канали на продажба 

2.  Код ХРМ 5XX 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6.  Академска година / семестар 3/5 7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник доц. д-р Стевчо Мечески 

9.  
Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

петти семестар 

10.  

Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од современите канали на продажба на 

производи/услуги и начинот на дистрибуирање на производот/услугата од компанијата до 

крајниот корисник. 

11.  Содржина на предметната програма: 

 Маркетинг концепција во услужен сектор; 

 Холистички маркетинг;  

 Структура на каналите на продажба - посредници, системи и активности; 

 Учесници во каналот на дистрибуција;  

 Директни и индиректни канали на продажба; 

 Традиционални и современи канали на продажба;  

 Процес и фази на лична продажба;  

 Хоризонтални и вертикални односи во каналите на продажба;  

 Анализа на структурата и застапеноста на каналите на дистрибуција. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

14.  Распределба на 

расположливото време 

3+2 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 45 часови 

17.  Начин на оценување: Колоквиуми, завршен испит 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 
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од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 
Редовност на наставата и исполнување на зададени активности 

20.  
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски 

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување анонимна 

анкета за квалитетот на наставата од страна на студентите 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Стојаноски 

Ј., Ќосески 

Ј. 

Канали на продажба ФТУ - Охрид 2009 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Kotler P.,  

Keller K. L. 
Marketing 

Management 

Pearson Education 

Inc., Prentice 

Hall, New Jersey 

2006 

2. Mullins J. 

W.,  

Walker O. 

C. 

Marketing 

Management: a 

strategic decision-

making approach 

The McGraw-Hill 

Companies, New 

York 

2010 

3. Lovelock 

C.,  

Wirtz J. 

Services Marketing: 

people, technology, 

strategy 

Pearson Education 

Inc., Prentice 

Hall, New Jersey 

2011 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Инвестиционен менаџмент 

2. Код ХРМ 5XX 

3. Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Вера Караџова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

петти семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на изучувањето на материјата по предметот Инвестиционен менаџмент е студентите да 

се запознаат со основните аспекти на инвестициите, нивното значење како фактор за развој на 

стопанските субјекти и заедницата пошироко, видовите на инвестиции, инвестиционата 

политика, како и критериумите и методите за оценка на економските ефекти од инвестиционите 

вложувања. Потребата за инвестирање наметнува потреба од разграничување на реалниот од 

финансискиот имот, а заради разбирање на вложувањето во финансиски инструменти и 

ефикасна диверзификација на портфолиото на стопанските субјекти. Изучувањето на 

инвестициите неопходно наметнува потреба од разгледување на соодносот и корелацијата 

помеѓу превземениот ризик и очекуваниот принос од вложувањето, како еден од критериумите 

за проценка на ефикасноста на инвестициите.  

Без оглед на формата на долгорочните вложувања, потребно е нивно планирање и оценка на 

ефектите од вложувањето. Во таа насока, материјалот предвидува обработка на основните 

методи и критериуми за оценка на финансиските ефекти од инвестициите и правилен избор на 

проекти. 

Со изучувањето на наставниот предмет Инвестиционен менаџмент, студентите ќе ги 

стекнат следните компетенции: 

 Разграничување на долгорочните вложувања во долгорочни реални средства и долгорочни 

хартии од вредност; 

 Детерминирање на факторите кои ја определуваат ефикасноста на инвестициите; 

 Развивање на способности и знаења за квантификација на односот ризик – принос; 

 Развивање на квалификации за управување со портфолио на долгорочни хартии од вредност; 

 Стекнување на практични и апликативни знаења за изработка на инвестициони програми, 

елаборати и анализа на инвестициите. 

11. Содржина на предметната програма:  

 Поим и значење на инвестициите 

 Инвестициите како фактор за развој 

 Инвестициите и штедењето 

 Видови инвестиции 

 Инвестициона политика 

 Елементи на вложувањата 

 Процес на вложување 

 Реален имот наспроти финансиски имот 

 Вложувања во финансиски инструменти 

 Теорија на портфолио 

 Ефикасна диверзификација 

 Теорија на ефикасност на пазарите 

 Обем, структура и ефикасност на инвестициите 

 Ризик и принос на инвестициите 

 Планирање на долгорочните вложувања 

 Видови долгорочни вложувања 

 Критериуми за оценка на ефектите од долгорочните вложувања 
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 Проценка на готовинските текови на инвестициите 

 Методи за оценка на финансиските ефекти од инвестициите 

 Инвестициони критериуми кои не се базираат врз концептот на временска вредност на 

парите 

 Инвестициони критериуми кои се базираат врз концептот на сегашна вредност на проектот 

 Профитабилност и ликвидност на инвестициониот проект 

 Рационална употреба на капиталот и избор на проекти 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 3 + 2 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови и вежби, некоја форма на 

самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Караџова, д-р Вера Инвестиционен 

менаџмент – 

авторизирани 

предавања 

ФТУ - Охрид 

2020/ 

2021 

2. Зви Боди, Алекс Кејн, Ален 

Маркус 

Инвестиции Табернакул, 

Скопје 
2010 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Robert B. Litterman Modern investment 

management: an 

equilibrium approach 

John Wiley and 

Sons 2003 

2. Несторовски, д-р 

Методија 

Инвестиционен 

менаџмент 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2003 

3. Mishkin, Frederic S., 

Eakins Stanley G. 

Finansiska tržišta + 

institucije 

4 izd., prevod 

MATE d.o.o. 

Zagreb 

2005 

  4. Saunders, Antony & 

Cornett Marcia 

Millon 

Finansial institutions 

Management - a risk 

management aproach 

McGraw-Hill, 

International 

edition 

2006 

 5.  Спасов, д-р С. 

Арсов д-р С. 

Финансиски 

менаџмент 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2004 

 6.  Ивановиќ, д-р Зоран Финансијски 

менаџмент 

Свеучилиште 

у Ријеци, 2000 
2000 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Маркетинг истражување 

2.  Код ХРМ 5XX 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6.  Академска година / семестар 3/5 7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник доц. д-р Стевчо Мечески 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

петти семестар 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за спроведување на потребните 

истражувања на пазарот со цел да се унапреди процесот на донесување маркетинг деловни 

одлуки. 

11.  Содржина на предметната програма: 

 Маркетинг истражување - дефиниција, потреба и значење; 

 Алтернативни типови и класификација на маркетинг истражувањето; 

 Носители на маркетинг истражување;  

 Маркетинг информативен систем; 

 Процес на маркетинг истражување;  

 Маркетинг истражување во специфични области; 

 Предмет на истражување на меѓународниот пазар; 

 Применето маркетинг истражување;  

 Студии на случај. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

14.  Распределба на расположливото 

време 

3+2 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 45 часови 

17.  Начин на оценување: колоквиуми, завршен испит 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на Редовност на наставата и исполнување на зададени 
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завршен испит активности 

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски 

21.  Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување анонимна 

анкета за квалитетот на наставата од страна на студентите 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Башеска-

Ѓорѓиеска 

М.,  

Секулоска 

Н. 

Маркетинг 

истражување - 

информативен 

инпут за 

маркетинг 

менаџментот 

Економски 

факултет - 

Скопје 

2004 

2. 
Стојаноски 

Ј. 

Маркетинг 

истражување 

(скрипта) 

  

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Salai S.,  

Boźidarević 

D. 

Marketing 

istrazivanje 

Savremena 

administracija, 

Beograd 

1997 

2. 

Peter J. P., 

Donnelly J. 

H. 

Marketing 

management: 

knowledge and 

skills 

The McGraw-Hill 

Companies, New 

York 

2011 

3. 

Aaker D. 

A., Kumar 

V.,  

Day G. S. 

Marketing 

research 

John 

Wiley&Sons, 

Inc., New Jersey 

2007 

4. Kumar V. 

International 

Marketing 

Research 

Pearson 

Education Inc., 

Prentice Hall, 

New Jersey 

2000 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Осигурување во туризмот и угостителството 

2.  Код ХРМ 5XX 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6.  Академска година / семестар 3/5 7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник доц. д-р Стевчо Мечески 

9.  
Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

петти семестар 

10.  

Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на секторот осигурување, 

односно теоретските и апликативните аспекти на еден исклучително комплексен поим ризик, 

како и самиот бизнис осигурување и неговата поврзаност со туристичко-угостителската 

дејност. 

11.  Содржина на предметната програма: 

 Осигурување – поим, суштина и развој; 

 Преглед на осигурувањето и концептите за управување со ризици;  

 Функции и елементи на осигурувањето; 

 Субјекти и документи во осигурувањето; 

 Посебни видови на осигурување;  

 Осигурување на имот во туризмот и угостителството; 

 Осигурување од одговорност на дејноста;  

 Тарифи на премија по одделни класи на имотно осигурување;  

 Животно осигурување во туризмот и угостителството;  

 Поим, улога и видови на осигурување на лица; 

 Осигурување на лица од несреќен случај; 

 Патничко осигурување. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

14.  Распределба на 

расположливото време 

3+2 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 

часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 

часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 15 

часови 

16.2 Самостојни задачи 15 

часови 

16.3 Домашно учење 45 

часови 

17.  Начин на оценување: колоквиуми, завршен испит 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и исполнување на зададени 

активности 

20.  
Јазик на кој се изведува 

наставата 
Македонски 

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување анонимна 

анкета за квалитетот на наставата од страна на студентите 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Милошевиќ Б. 

Осигурување во 

туризмот и 

угостителството 

ФТУ - Охрид 2012 

2. Јовановски Т. 
Економика на 

осигурување 
ЕМК - Скопје 2005 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Kocovic J.,  

Sulejic P. Osiguranje 

Ekonomski 

fakultet – 

Beograd 

2002 

2. Милошевиќ Б. 
Осигурување на 

имот и лица 
ФТУ – Охрид 2005 

3. Matijevic B. 

Osiguranje: 

management, 

ekonomija, pravo 

Naklada – Zadar 2010 

4. 
Voughan E., 

Voughan T. 

Fundamentals of 

Risk and Insurance 

John 

Wiley&Sons,  

New York 

1996 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Методи за испитување на квалитет на храна и пијалоци 

2. Код ХРМ 5ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

ПРВ 

6. Академска година / 

семестар 

3/5 5 Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Ленче Локоска 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Запишан петти семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување основни знаења за 

органолептичките, физичко-хемиските и микробиолошките методи и карактеристики кои треба 

да ги исполнуваат прехрамбените производи и методолошките постапки кои се применуваат 

при испитувањето на храната и пијалаците. Студентите ќе добијат теоретска основа и практични 

знаења по однос на методите за испитување на квалитетот на храната и пијалоците. 

11. Содржина на предметната програма:  

- Вовед во анализа на храната (причини за анализа, извори на загадувачи,  стандарди за 

квалитет, национални и интернационални прописи кои се однесуваат на анализата на 

хранливите намирници, санитарно-хемиски и микробиолошки испитувања) 

- Анализа на загадувачи во прехрамбената индустрија (адитиви, бои, конзерванси....)  

- Анализа на вода (за пиење, за прехрамбена индустрија, загадување на водите) 

- Анализа на масти, јагленихидрати и белковини 

- Анализа на млеко и млечни производи 

- Анализа на месо и производи од месо  

- Испитувања кај житата, брашното, лебот и тестенините 

- Анализа на овошјето и зеленчукот 

- Испитувања кај алкалоидните производи (кафе, чај) 

- Анализа на алкохолните пијалоци (ракија, вино, пиво) 

- Анализа на јајца и производи од јајца 

- Анализа на конзервирана и бебешка храна 

 

Вежби: теоретски предавања, практична работа и вежби во лабораториите на Хидробиолошки 

завод. Определување на содржината на вода со сушење; Определување на вкупен пепел: 

Определување на шеќери; скроб; Определување на масти; Определување на белковини; мерења, 

засејување, инкубација и детерминација на патогени микроорганизми. 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

 

30 часови 

16. Други форми на 16.1. Проектни задачи  25 часови 
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активности 16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Редовност на настава за редовните студенти 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф д-р 

Гордана 

Петровска 

Речкоска 

Методи за 

испитување на 

квалитет на 

храна и пијалоци  

(во подготовка 

ФТУ Охрид 2012 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Хиротоши 

Тамура, Сузан 

Ебелер, Кику 

Кубота и 

Џери Такока 

Вкусот на 

храната – 

хемија, сетилна 

евалуација и 

биолошка 

активност 

Арс Ламина, 

Превод на 

1000 

стручни и 

научни 

книги  

2010 

2003 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Финансиски пазари и институции 

2. Код 5XX 

3. Студиска програма Хотелско ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 Факултет за туризам и угостителство – Охрид,  

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв  циклус 

6. Академска година / 

семестар 

3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Снежана Дичевска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на петти 

семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стартната точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се однесува на 

дефинирање и истражување како финансиските пазари (како што се пазарот на пари, пазарот на 

капитал и девизниот пазар) и финансиските институции (банките, штедилниците, 

осигурителните компании, инвестиционите фондови, пензиските фондови др.) Финансиските 

пазари и институции не само што влијаат на секојдневниот живот, туку, придвижувајќи големи 

износи средства, претставуваат фактор од којшто зависи благосостојбата на националните 

економии.  

Студентите имаат можност да се запознаат со базичните принципи на функционирање на 

финансиските пазари, клучните техники употребени од учесниците во финансискиот живот во 

делот на споредување на приносите на различни финансиски инструманти, портфолио 

диверзификација, вреднување на паричните инструменти во странски валути, како и оценување 

на ризичната и рочната структура на каматните стапки.  

Особено внимание е посветено на пазарните институционални структури и на видовите 

инструменти кои се предмет на тргување на тие пазари. 

Во делот на финанските институции студентите имаат можност да се запознаат со 

комерцијалните банки како доминантни финансиски институции, со осигурителните компании, 

пензиските фондови и инвестиционите фондови како неизоставни учесници на финансиските 

пазари.     

11. Содржина на предметната програма:  

Материјалот по предметот Финансиски пазари и институции е современо конципиран при што 

како базични точки на својата анализа ги има финансискиот систем односно пазарите и 

финансиските институции кои се неминовен преуслов за функционирање на економскиот 

систем на секоја земја. Нарушувањата во финансискиот сектор предизвикуваат кризни 

нарушувања во економскиот систем, продуцира кризи во економијата во целост и успорување 

на економскиот раст и развој. 

Содржината на предметната програма опфаќа. 

-Основни поими и функции на финансискиот систем 

-Финансиски пазари и финансиски инструменти 

-Финансиски посредници 

-Регулација на финансиските пазари и институции 

-Ризична и рочна структура на каматните стапки 

-Институционална структура на финансиските пазари 

-Структура на примарниот и секундарниот пазар 

-Комерцијални банки-принципи на функционирање и раководење 

-Регулација и структура на банкарската регулација 

-Други депозитни финансиски институции 

-Небанкарски финансиски институции 

-Инвестициони банки 
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12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 наставни часа 

14. Распределба на 

расположивото време 

Настава, вежби, семинарски трудови, есеи, проектни задачи, 

самостојно учење, подготовка за колоквиуми и испит. 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80   бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

15 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови, изработка на проектен труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Еваулација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петковски, д-р 

Михаил 

"Финансиски 

пазари и 

институции" 

Второ 

изменето и 

дополнето 

издание, 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2012 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Љубе 

Трпески 

"Банкарство" Скопје, прво 

издание  

2009 
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2. Rose, Peter S. 

& Hudgins 

Sylvia C. 

"Bankarski 

menadzment i 

finansiske usluge" 

McGraw-Hill 

Companies, 

Inc., 2005, 

prevod: Data 

Status, 

Belgrad,  

2012 

3. Mishkin, 

Frederic S., 

Eakins Stanley 

G. 

"Finansiska tržišta 

i institucije" 

4 izd., prevod 

MATE D.O.O. 

Zagreb 

2014 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Информациски и комуникациски технологии 

2. Код ХРМ 5ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Цветко Андреески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите ќе стекнат знаења за основите на развојот на компјутерските системи, целта на 

развојот на овие системи, развојот и идните тенденциите.  

Студентите се стекнуваат и со знаења за основните хардверски компоненти кај персоналните 

компјутери, нивните карактеристики, начинот на функционирање на оперативните системи и 

начинот на комуникација на корисниците со оперативниот софтвер, но и со хардверот. Во рамки 

на предметната програма се учат основите на компјутерските и мобилните мрежи, генерациите 

и карактеристиките на програмските јазици, мултимедијата и интернетот како глобална 

компјутерска мрежа и услугите кои ги нуди 

11. Содржина на предметната програма:  

 Вовед  

 Претворање податоци во информации  

 Типови на компјутерски системи 

 Компјутерски хардвер за персонални компјутери  

 Компјутерски софтвер  

 Програмски јазици  

 Компјутерски и мобилни мрежи  

 Мултимедија  

 Интернет 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови  

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

 

17.3. Активност и учество  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
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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 

За редовните студенти посета на најмалку 70% 

од наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветко 

Андреески 

Основи на 

информатика 

ЦНИР 

Охрид 

2021 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jerome H. 

Saltzer, M. 

Frans K 

Principles of 

Computer System 

Design: An 

Introduction 

Morgan 

Kaufman 

2009 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Стратегиски  менаџмент 

2. Код ХРМ 5XX 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство  - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Лидија Симонческа 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан петти семестар и познавања од областа на 

менаџментот во туризмот и угостителството и стратегиско 

планирање 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите од насоката хотелско-ресторански 

менаџмент преку овој предмет треба да се здобијат со знаења за стратешките аспекти на 

менаџментот и тоа процесот на формулирањем и избор на општи и деловни стратегии, како и 

основните услови за успешно имплементирање на стратегиите 

11. Содржина на предметната програма: Концептот на стратегиски менаџмент, Поим за стратегија, 

Стратегиите како елемент на стратегискиот менаџмент, Односи меѓу визија, мисија, вредности и 

стратегијата во претпријатието, Distinctive capabilities, Концепт на компаративни вредности, 

Анализа на ланец на вредности, Стратегии на корпоративно ниво, Стратегии на конкурентска 

предност, Стратегии на ниво на деловни функции, Меѓународни стратегии (Извоз, Лиценцирање, 

Франшиза, Менаџерски договори, Клуч на рака, Greenfield инвестиции, Заеднички вложувања, 

Стратегиско партнерство) 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни и 

други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
10бодови 

17.3. Активност и учество 10бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 

61 х до 70 

бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит Редовно присуство на часовите на настава и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Лидија 

Симонческа 

Стратегиски 

менаџмент 

(скрипта) 

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Steiner G. Strategic 

planning 

Free Press 

Paperbacks, 

New York 

1997 

2. Ansoff H.I. Corporate 

Strategy 

Penguin 

Books, 

London 

1997 

3. Higgins J. Strategic and 

Operational 

Planning 

Systems 

Prentice-Hall 1988 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Бар и барско работење 

2. Код ХРМ-6ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/6 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник доц. д-р Климент Наумов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан шести семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со барот 

како посебна единица во хотелите и рестораните, како и другите угостителски 

претрпијатија каде има негова застапеност. Примената на основните и напредните 

техники и вештини во барското работење е суштински дел на овој предмет. Студентите 

на крај мора да научат да ги препознаваат клучните термини и концепти за барот, како 

и разбирање на целите на барското работење. Подготовката на топли напитоци и 

пијалоци е посебен дел во кој студените се запознаваат со техниките на подготовка на 

кафе и видови кафе. Како најзначаен дел е подготовката на коктели и миксологијата 

(мешањето на жестоки со жестоки пијалоци, жестоки пијалоци со пива, ликери и вина 

итн). Во рамките на овој предмет предвидена е практична настава за запознавање со 

истите. 
11. Содржина на предметната програма:   

 Основи на економика и организација на барското работење  

 Поим и предмет на проучување на барското работење  

 Карактеристики на економиката и организацијата на барското работење  

 Основни постулати на барското работење  

 Барско работење - некогаш и сега  

 Бар, Опрема, Персонал 

 Алкохолни пијалоци, Вина Пиво  

 Подготовки за отворање на барот  

 Миксологија (I), Миксологија (II)  

 Набавка, подготовка и складирање на пијалоците  

 Одредување профитабилни цени, Маркетинг 

 Управување со барот и алкохолни пијалоци 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на расположивото 

време 

3+2под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 
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17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 

61 х до 70 

бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит присуство на предавања, вежби и изработка 

на некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. C. Katsigris. 

C. Thomas. 

The bar and 

Beverage Book 

ФТУ - Охрид 1990 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mittie Hellmich, 

Arthur Mount 

The ultimate 

Bar Book: The 

Comprehensive 

Guide to Over 

1000 cocktails 

Chronicle Books 2006 

2.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Туристичка географија 

2. Код ХРМ 6ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар  3/6 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник доц. д-р Михаел Ристески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување шести 

семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- здобивање со знаења за теоретско-методолошкиот приод на туристичката географија како 

научна дисциплина  

- запознавање со туристичката географија во системот на науките 

- стекнување со знаења за туризмот како специфична просторно-географска појава 

- запознавање со абиотските вредности на географската средина од специфичен вид и нивното 

значење за туризмот 

- стекнување со знаења за различните видови релјеф и туризмот и диференцијација на 

природните вредности во просторот за развој на туризмот 

- запознавање со биогеографските вредности на просторот вид и нивното значење за туризмот 

- стекнување со знаења за општествените елементи на географската средина (видовите 

сообраќај и туризмот, рецептивните капацитети и туризмот, културата и туризмот) 

- здобивање со знаења за дефинирањето, диференцијацијата и хиерархијата на туристичката 

регионализација 

- запознавање со  најзначајните туристички региони во Европа и Светот, нивните 

специфичности, просторна разместеност на природните и културните вредности со кои 

располагаат и различните можности за развој на селективни видови туризам 

- стекнување со знаења за туристичко-географските карактеристики на Р.С. Македонија 

- стекнување со знаења за различните природни туристички атрактивно-мотивски фактори во 

Р.С. Македонија, нивните специфичности, можности за развој на туризмот и просторна 

разместеност 

- запознавање со заштитените подрачја во Р.С. Македонија и нивното значење за туризмот 

- стекнување со знаења за различните антропогени туристички атрактивно-мотивски фактори 

во Р.С. Македонија, нивните специфичности, можности за развој на туризмот и просторна 

разместеност 

- запознавање со критериумската основа за туристичка регионализација на Р.С. Македонија со 

специфичности за основните туристички региони во државата 

11. Содржина на предметната програма: Туристичката географија како научна дисциплина, 

туризмот како просторно-географска појава, вселенските и геолошките појави како абиотски 

вредности на географската дресина, релјефот и туризмот, туристичкото знаење на времето и 

климата, водата и туризмот, растителниот и животинскиот свет и туристичката активност, 

туризмот и општествените елементи на географската средина, туристичка регионализација, 

туризмот и најзначајните туристички региони во Европа и Светот (алпски туристички региони, 

средоземноморски туристички региони, туристички региони во Америка, туризмот во 

Австралија и Океанија, Азија и Африка), туристичко-географски карактеристики на Р.С. 

Македонија, природни туристички атрактивно-мотивски фактори на Р.С. Македонија, 

националните паркови како туристичка вредност на Р.С. Македонија, антропогени туристички 

мотиви во Р.С. Македонија, туристичка регионализација на Р.С. Македонија 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

269 

 

14. Распределба на 

расположливото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Науме 

Мариноски 

Туристичка 

географија 

ЦНИР при 

ФТУ Охрид 

2012 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stephen 

Williams 

Tourism 

Geography 

Routledge 1998 

2. Stephen 

Williams, 

Allan A. Lew 

Tourism 

Geography: 

Critical 

Understandings of 

Place, Space and 

Experience (3
rd

 

edition) 

Routledge 2015 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Меѓународен бизнис 

2.  Код ХРМ 6ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

6.  Академска година / семестар 3/6 7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник проф.д-р Јованка Билјан 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан шести семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на проучување на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења за меѓународниот 

бизнис, како мошне сложена активност, што изнудува висок степен на знаење и умешност при 

склучување на деловните трансакции се со цел да се минимизираат ризиците при  нивната 

реализација. 

 

11.  Содржина на предметната програма: Меѓународен бизнис – поим и значење. Инструменти на 

трговската политика; Девизи и девизен курс;  Субјекти во меѓународен бизнис; Деловни 

трансакции во меѓународниот бизнис; Видови пазари; Купопродажба на девизи; Плаќања и 

наплатувања во меѓународниот платен промет.  

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 150часови 

14.  Распределба на расположливото време 3+2 

15.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска 

настава 

45часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 25часови 

16.2 Самостојни задачи 25часови 

16.3 Домашно учење 25часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)  10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 60 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 
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од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на завршен испит  

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Билјан 

Јованка 

Меѓународен 

бизнис 

ФТУ-

Охрид 

Во печат 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Роческа 

Славица  

Надворешна 

трговија, 

Економски 

факултет –

Прилеп 

2009 

2. Кикеркова 

Ирена 

Надворешна 

трговија, 

Економски 

факултет – 

Скопје 

2008 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Животна средина и туризам 

2.  Код ХРМ 6ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6.  Академска година / семестар 3/6 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8.  Наставник Д-р Зоран Тунтев, редовен професор 
9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан шести семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

Преку овој основен модул студентите ќе добијат основни познавања за туризмот и неговиот 

одржлив развој. Првиот дел ги опфаќа основните принципи на еколошката, социо-културната и 

економската одржливост, нивната примена во сферата на туризмот, како и комплексната 

меѓузависност на туризмот со другите системи во природата и општеството.  

Вториот дел од модулот е посветен на екологијата во атрактивниот туристички простор. 

Студентите ќе бидат запознати со туристичкото окружување, како и со можниот импакт што го 

трпи окружувањето и одредени природни ресурси и екосистеми во услови на забрзан 

туристичкиот развој. 

Последниот дел нуди сознанија околу моделите на интегрална заштита на природната средина, 

просторното планирање, како и инструментите за намалување на последиците од импактот на 

туризмот врз окружувањето. 

11.  Содржина на предметната програма:  

VOVED 

PRV DEL: @IVOTNA SREDINA 

1. Poim, definicija za `ivotna sredina, bazi~ni kategorii 

2. Os no terminolo{ko razgrani~uvawe 

3. Ekonomijata i ekologijata vo ve~en konflikt 

4. Re{enie za ve~niot konflikt 

5. Definirawe na odr`liviot razvoj 

VTOR DEL: TURIZAM 

1. Turizmot - globalen fenomen 

2. Dinami~nost na me|unarodniot turisti~ki pazar 

3. Osvrt kon istoriskiot razvoj na turizmot 

4. Karakteristiki na bazi~niot turisti~ki sistem 

5. Emitiven prostor 

6. Tranzitiven prostor 

7. Destinaciski prostor 

8. Okru`uvawe 

TRET DEL: SREDINATA VO KOJA DELUVA TURIZMOT 

1. Prostorot kako turisti~ki stimulus 

2. Atraktivni faktori vo sredinata vo koja deluva turizmot 

3. Podelba i grupirawe na turisti~kite resursi 

4. Relevantni turisti~ki atributi 

5. Op{testvena dimenzija na turisti~kite resursi 

6. Turisti~ki proizvod 

7. @ivoten ciklus na turisti~kiot proizvod 
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^ETVRTI DEL: ODR@LIV RAZVOJ NA TURIZMOT 

1. Principi i na~ela na odr`liviot razvoj na turizmot 

2. Granica na podneslivost na kapacitetot 

3. Odr`livosta kako alternativa na masovnosta 

4. Poim i definicija za selektiven turizam 

5. Os ni karakteristiki na selektivniot turizam 

6. Podelba na selektivnite vidovi turizam 

7. Implementacija na selektivnite vidovi turizam 

 

PETTI DEL: TURIZMOT I @IVOTNATA SREDINA VO 

REPUBLIKA MAKEDONIJA 

1. Turizmot - strate{ka cel vo razvojot na stopanstvoto vo  

Republika Makedonija 

2. Kvantitativni pokazateli na razvojot na makedonskiot turizam 

3. Kvalitativni elementi na turisti~kata atraktivnost na  

Republika Makedonija 

4. Postoi li makedonski turisti~ki proizvod? 

5. Organizaciona postavenost na turizmot vo Republika Makedonija 

6. Organiziraweto na turizmot i za{titata na `ivotnata sredina vo 

Republika Makedonija 

7. @ivotnata sredina vo Republika Makedonija 

8. Organizaciona postavenost na `ivotnata sredina vo 

Republika Makedonija 

CASE STUDY: RAZVOJ NA TURIZMOT VO ZA[TITENI PODRA^JА 

1. Osvrt kon mo`nostite za razvoj na turizmot vo  

Republika Makedonija 

2. Razvoj na turizmot vo za{titenite podra~ja 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 150 часови 

14.  Распределба на расположливото 

време 

3 предавања, 2 вежби 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

16.  Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 

16.3 Домашно учење 25часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 60 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
20 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

Од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од  91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на настава и положени колоквиуми 
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20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Тунтев Животна средина и 

туризам 

ФТУ Охрид 2005 

2.     

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Тунтев, Татјана 

Димоска 

Одржлив развој на 

туризмот 

ФТУ Охрид 2009 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Меѓународен менаџмент 

2. Код ХРМ 6XX 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство  - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

3/6 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Лидија Симонческа 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Запишан шести семестар и познавања од областа на менаџментот и 

деловното планирање 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите од насоката хотелско-ресторански 

менаџмент ќе ги проучат специфичностите на менаџментот во услови на глобализација и 

другите предизвици на макроокружувањето со кои се соочуваат царинските служби на 

пооделни земји и шпедитерските претпријатија. Тие ќе се здобијат со основните познавања за 

карактеристиките и способностите кои треба менаџерите да ги имаат за водењето на нивните 

активности на меѓународно ниво. 

11. Содржина на предметната програма: I. Me|unaroden biznis i me|unaroden menaxment-Poim za 

me|unaroden biznis i me|unaroden menaxment, Razvoj na me|unarodniot biznis,Me|unarodni 

organizacii,Menaxment na me|unarodni operacii 

II. Predizvici na me|unarodniot menaxment- Op{t porast na trendovite vo me|unarodniot biznis, 

Globalizacijata i me|unarodnata konkurencija, I acii vo me|unarodni ramki i sozdavawe na 

konkurentska prednost na naciite, Liberalizacija na pravnite odredbi za me|unarodno deluvawe 

III. Menaxment na me|unarodni operacii-Kompleksnost na menaxmentot na me|unarodnite 

operacii,Strategiski karakter na menaxmentot na me|unarodnite operacii,Me|unarodni operacii na 

uslu`nite dejnosti- karakteristiki i upravuvawe 

IV. Strate{ko planirawe vo me|unarodni ramki-Analiza na me|unarodnoto okru`uvawe, Formulirawe na 

me|unarodna strategija, Nekoi aspekti za formulirawe na strategii 

V. Izvr{uvawe na me|unarodnite strategiski pla i-Kulturata kako faktor za efektiven me|unaroden 

menaxmen, Organizacijata i me|unarodniot menaxment, Liderstvoto kako faktor za efektiven 

me|unaroden menaxment 

VI. Me|unarodniot menaxment i ~ove~kite resursi-Selekcija i razvoj na vrabotenite vo me|unarodniot 

biznis, Motivirawe na vrabotenite, metodi i postapki za motivirawe, Timskata rabota vo me|unarodniot 

biznis,Me|unarodni strategii za menaxment na ~ove~ki resursi 

 VII.Me|unaroden menaxment i op{testvena odgovornost-Eti~ki preduslovi za u~estvo vo 

me|unarodniot biznis, Me|unacionalni razliki vo eti~kite pogledi 

VIII. Kontrolata vo me|unarodniot menaxment-Vidovi na kontrola, Priodi vo kontrolata 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска 45 часови 
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активности настава.  

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
10бодови 

17.3. Активност и учество 10бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

Редовно присуство на часовите на настава и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Лидија 

Симонческа 

Меѓународен 

менаџмент-

скрипта 

ФТУ Охрид  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. McFarlin D.B.& 

Sweeney P. D. 

International 

Management- 

Trends, 

Challenges and 

Opportunities 

South- 

Western 

College 

Publishing, 

ITP 

Publishing 

1998 

2. Zecevic M. International 

Management 

Blackwell 

Publishers Inc. 

1999 

3. Jackson K. T. Jurisprudence and 

the Interpretation 

of Precepts for 

International 

Business 

Business 

Ethics 

Quarterly 

1994 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Сензорна анализа на храна 

2. Код ХРМ 6ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

 

Факултет за туризам и угостителство Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв ицклус 

6. Академска година / 

семестар 

3/6 7. Број на ЕКТС кредити  7 

8. Наставник проф. д-р Ленче Локоска 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Запишан шести семестар, 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа програма е да обезбеди основни 

знаења за сетилната евалуација (анализа) на храната. Оспособување на студентите за работа во 

сензорна анализа, запознавање со техниките на работа, припремата на оценувачите и просторот. 

11. Содржина на предметната програма:  

- Вовед во сензорна анализа (дефиниција, историски осврт, развој и примена на сензорната 

проценка на храната) 

- Физиолошки и психолошки аспекти на сензорната анализа 

- Параметри на сензорна анализа (вкус, мирис, изглед, текстура, звук)  

- Организирање и спроведување сензорна анализа - избор на учесници, тренинг панел, простор 

за сензорна анализа 

- Сензорна анализа за контрола на квалитет. 

- Тест методи (Диференцијални тестови, описни анализи, афективни тестови, хедонистички 

тестови 

- Тип на дискриминаторни тестови ( парен тест, тестови на споредба, троен тест, дуо-трио, А не 

е А тест...) 

- Скали на бодување и описни анализи 

- Скали на преференција - склоност (хедонистички скали) 

- Тестови на прифатливост (афективни тестови) 

- Тестирање на потрошувачите 

- Тестирање на контрола на квалитет и рок на траење (стабилност) на производот 

 

Вежби: тестови за избор и тренинг на сензорни аналитичари; Примена на дескриптивни методи; 

хедонистички скали и бодување на различни производи од прехранбената индустрија 

12. Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности, 

индивидуална работа, групна работа, проектни задачи, самостојно учење 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часа 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи         25 

16.2. Самостојни задачи        25 

16.3. Домашно учење - задачи        25 
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17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 

За редовните студенти посетеност од најмалку 

70% од наставата 

20. Јазик на кој се изведува наставата   Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ленче Локоска Сензорна 

анализа на храна  

ФТУ Охрид 2017 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Радомир 

Радованович и 

Јованка Попов-

Раљич 

Сензорна 

анализа 

прехрамбених 

производа 

Пољопривредни ф. 

– Београд 

Технолошки ф. 

Нови Сад 

2001 

2. Harry T. 

Lawless, 

Hildegarde 

Heymonn 

Sensory 

Evaluation of 

Food. Principes 

and Practices 

Springer,  

New York 

2010 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Контролинг 

2.  Код ХРМ 6ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус   

6.  Академска година / семестар 3/6 7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник проф. д-р Деса Косаркоска 

9.  Предуслови за запишување на предметот Запишан шести семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

По изучувањето на овој предмет, студентите треба да располагаат со следните области на знаења :  

Да ги познаваат основите на менаџмент контролата 

Да ги разбираат функциите на  основните видови на менаџмент контролата. 

Да ги научат начините на анализа на работење на претпријатијата. 

11. Содржина на предметната програма:  

Менаџмент контролата како основна фукнција на менаџментот 

Најзначајни контролни системи на менаџмент контролата 

Систем на финансиска контрола 

Системн на буџетска контрола 

Контрола на квалитет 

Контрола на залихите 

Систем на управување според целите 

Систем на управување според оперативните процеси 

Информациони системи 

Анализа на работењето на претпријатијата и контролингот 

Анализа на организационата структура и економската состојба на хотелските претпријатија 

Анализа на работните процеси во хотелските претпријатија 
 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско изработување на 

семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни и други активности, 

според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 150  

14. Распределба на расположливото време 3+2 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 

16.3 Домашно учење 25 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од страна на 
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студентите 

22. Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Косаркоска Деса Контролинг  2008 

2.     

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Слободен избор на студентот    

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Германски јазик 3 

2. Код ХРМ 7ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Проф. д-р Јаготка Стрезовска  

Проф. д-р Елена Цицковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан седми семестар и стекнати основни познавања 

од германски јазик 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување jазични, интеркултурни и клучни компетенции за комуникација со лица (туристи) 

од германско говорно подрачје и развој на основни компетенции (декларативно знаење, 

способности и процедурално знаење и способност за учење на следно ниво:   

Комуникативни компетенции на германски јазик: Писмена рецепција - Студентот може 

селективно да разбере текстови од стручната област. Студентот може детално да разбере 

деловни писма од тематската мрежа. Писмена продукција - Студентот може да состави 

деловни писма на темите од тематската мрежа. Усна интеракција -Студентот може да 

комуницира / да се разбере со соговорник на теми во кои се работи за некомплицирана и 

директна размена на информации на теми од тематската област. Писмена интеракција - 

Студентот може да комуницира на теми во кои се работи за размена на информации на 

теми од тематската област. 

Продуктивни и интерактивни компетенции на германски јазик како слободно зборување, 

стратегии за снаоѓање со ограничени познавања на јазикот: компензирање, избегнување, 

пaрафразирање; Стратегии за учење; Познавања од културата и однесувањето на лица од 

германски говорни подрачја; 

11. Содржина на предметната програма:  

Тематска мрежа: Деловна кореспонденција; Теми: Деловни писма, понуди, резервации, 

сместување, рекламации, жалби, нарачки, промоции, каталози, постапки 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 40 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 10 бодови 
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писмена и усна) 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на 

зададени активности (проектни задачи, 

самостојни задачи, и сл.) 

20. Јазик на кој се изведува наставата Германски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Јаготка 

Стрезовска 

Бизнис Германски ЦНИР, ФТУ-

Охрид 

2012 

2. Цицковска, 

Алаѓозовски 

Деловна 

кореспонденција 

ЦНИР, ФТУ-

Охрид 

2007 

3. Јаготка 

Стрезовска 

Деловни 

комуникации на 

германски јазик 

ЦНИР, ФТУ-

Охрид 

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Levy-

Hillerich, 

Serena, Baric, 

Cickovska 

Mit Deutsch 

Studieren 

arbeiten leben 

Archipelago 

Milano 

2010 

2. Rau-Grceva Großes 

Makedonisch-

Deutshes 

Wörterbuch 

Magor, 

Skopje 

2006 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Социјална патологија 

2. Код ХРМ 7XX 

3. Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Универзитет”Св. Климет Охридски” - Битола 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Пере Аслимоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан седми семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Запознавање со основите на социјалната патологија, социопатолошките однесувања 

иопштествената реакција 

 Усвојување на потребните знаења за успешно препознавање и делување во 

превенирањетона социопатолошките појави 

 Совладување на научните сознанија од областа на социопатологијата во функција 

насоздавање поволна безбедносна состојба, изградба на стабилен безбедносен систем и 

водењеуспешна социјална политика како дел од безбедносната политика 

11. Содржина на предметната програма:  

 Поим предмет и методи на социјалната патологија 

 Историски развој на социјалната патологија 

 Односот на социјалната патологија со другите науки 

 Основни поими во социјалната патологија 

 Односот на социопатолошкото однесување со аморалните и со  асоцијалните појави и 

со деликтите 

 Теории за социопатолошко однесување 

 Видови социопатолошки појави( вагабондажа, алкохолизам, коцкање, наркоманија, 

проституција, самоубиства) 

 Фактори на социопатолошкото однесување, ендогени, егзогени и виктимогени 

 Социјализацијата и превенцијата на социопатолошкото однесување 

 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, лабораториски 

вежби, работа на терен) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава. 45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење - задачи 45 
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17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бододви 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. С. Герасимоски 

О. Бачановиќ 

П.Аслимоски 

Социјална 

патологија 

Факултет за 

безбедност - 

Скопје 

2019 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Арнаудоски 

Љупчо 

Предавања по 

социјална 

патологија 

Студенски 

збор - Скопје 

1983 

2. Ј.Спасески 

П.Аслимоски 

О.Бачановиќ 

Педагошка 

социопатологија 

Педагошки 

факултет - 

Битола 

2011 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Гастрономски туризам 

2. Код ХРМ 7XX 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 4/7 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник доц. д-р Михаел Ристески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување седми 

семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- запознавање со дефинирањето и поимањето на гастрономскиот туризам 

- запознавање со појавата и развојот на гастрономијата и гастрономскиот туризам 

- стекнување знаења за потребите на туристите во гастрономскиот туризам 

- здобивање знаења за улогата на субјективните фактори во гастрономскиот туризам  

- запознавање на храната како специфичен вид антропоген атрактивно-мотивски фактор 

- запознавање со улогата на рецептивните и посредничките фактори во креирањето на 

гастрономски туристички производи 

- здобивање знаења за поврзаноста на гастрономскиот туризам со други селективни видови 

туризам 

- стекнување знаења за дефинирањето и диференцирањето на различните видови гастрономски 

вредности 

- стекнување знаења за диференцијација на различни видови пазарни сегменти во 

гастрономскиот туризам 

- запознавање со специфичностите за креирање на гастрономски тури како туристички 

производи и нивна промоција 

11. Содржина на предметната програма: теоретско-методолошкиот приод во проучувањето на 

гастрономскиот туризам како селективен вид, појава и развој на гастрономскиот туризам како 

селективен вид, местото и улогата на туристичките потреби во гастрономскиот туризам,  

гастрономскиот туризам и субјективните фактори на туризмот, храната како антропоген 

фактор на туризмот, поврзаност на гастрономскиот туризам со други селективни видови, 

гастрономски вредности во туризмот, пазарни аспекти на гастрономскиот туризам (понуда и 

побарувачка на гастрономски туристички вредности) 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположливото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 
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17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Михаел 

Ристески 

Гастрономски 

туризам - 

авторизирани 

предавања 

ФТУ - Охрид - 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Anne-Mette 

Hjalager, 

Greg 

Richards 

Tourism and 

gastronomy 

Taylor & 

Francis 

2003 

2. Lucy M. 

Long 

Culinary tourism University 

Press of 

Kentucky 

2004 

3. Warwick 

Frost, 

Jennifer 

Laing, Gary 

Best, Kim 

Williams, 

Paul 

Strickland, 

Clare Lade 

Gastronomy, 

Tourism and the 

Media (Aspects 

of Tourism) 

Channel View 

Publications 

2016 

 

  



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

287 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Управно право 

2. Код ХРМ7ХХ 

3. Студиска програма ХРМ 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) I (прв) 

6. Академска година / семестар 4/7 7.  Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставници проф.д-р Ристо Речкоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан седми семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основите на управното правбо, неговото дефинирање и место во 

правниот систем на Република Македонија, потоа дефинирање на основните принципи на 

управното право, принципите на организација, работа и делокруг на управните органи, 

основните дејности што ја сочинуваат управната функција, актите на управнините органи и 

односот помеѓу граѓаните и администрацијата, како и софремените трендови на реформа на 

управните органи и карактеристиките на истите, како и реформирањето на управата во 

Република Македонија. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во управното право; Основни принципи на управното право и управувањето; 

Организација на управата; одговорност на управата; Кадри во управата; Дејности на органите 

на управата – управна функција; Управни акти; Контрола и надзор во управата; Односи меѓу 

граѓани и управа; Управна Постапка, Управен Спор, Управните реформи во најразвиените 

светски држави; Општи услови и мотиви за спроведување на реформа на јавната 

администрација во Република Македонија; Цели и области на реформата на јавната 

администрација во Република Македонија. 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 

часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

 30 

часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 

часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови Мах. 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10  

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит  

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски јазик, со можност за изведување 

на наставата и на англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Гризо, С. 

Гелевски, Б. 

Давитковски, А. 

Павловска-

Данева 

Административно 

право 

Правен 

Факултет – 

„Јустинијана 

Прима“ - 

Скопје 

2008 

2. Р.Речкоски Принципи на 

јавната 

администрација во 

РМ 

ФТУ – Охрид 2015 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Гризо, С. 

Гелевски, Б. 

Давитковски 

Управно право Правен 

факултет – 

Скопје 

1997 

2. Н. Гризо, Б. 

Давитковски, А. 

Данева 

Јавна 

администрација 

Правен 

Факултет – 

„Јустинијана 

Прима“ - 

Скопје 

2008 

3. Н. Гризо, Б. 

Давитковски 

Проблеми на 

управувањето 

Правен 

факултет – 

Скопје 

2001 

4.  Savas, E.S. Privatization and 

public private 

partnerships 

Seven Bridges 

press, New 

York 

2000 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Економија на Македонија 

2.  Код ХРМ 7ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) ПРВ 

6.  Академска година / семестар 4/7 7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник проф. д-р Јованка Билјан 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан седми семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на економскиот систем, 

економската политика и економската реалност во Република Македонија. 

11.  Содржина на предметната програма:  

Економијата како теорија и практика.  

Економски систем и економска политика на Република Македонија: Развојни фази; Основни 

елементи на економскиот систем. Монетарен систем и политика. Банкарски систем. Фискален 

систем и политика. Трговски систем и политика. Девизен систем и политика.  

Структура и развој на македонската економија: Структурни промени. Индустрија. Аграр. 

другите дејности. бруто домашен производ. инвестиции. животен стандард. Развојна економска 

политика. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 150 

14.  Распределба на расположливото 

време 

3+2 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30часови 

16.  Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 25часови 

16.2 Самостојни задачи 25часови 

16.3 Домашно учење 25часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 60 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 
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од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 

бода 

10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од страна на 

студентите  

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Биљаноска 

Јованка 

Караџова 

Вера 

Применета 

економија 

ФТУ-

Охрид 

2006 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Валоризација на туристички ресурси  

2. Код 7ХХ 

3. Студиска програма ХРМ 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 4/7  Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф. д‐р Катерина Ангелевска‐Најдеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

седми семестар 

1

0. 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е студентите да стекнат знаења  за  туристичката  валоризација  како  едно  

од  најважните  и  најсложените  прашања  во  теоријата  и  праксата  на  туризмот,  а  имајќи  пр

едвид  дека  тоа  подразбира  квалитативна  и  квантитативна  оцена  на  вредностите  на  турист

ичките ресурси.   

1

1. 

Содржина на предметната програма: 

Поим и значење на туристичката валоризација, дефинирање на туристичките ресурси,  

пазарна оцена на туристичките ресурси, општи карактеристики за оцена на  

туристичките ресурси, организација на туристичките 

ресурси, менаџирање со туристичките ресурси, стратегиско управување со туристичките 

ресурси, оцена на можностите за примена на TQM за развој на туризмот, туризмот и животната 

средина, туризмот како фактор за трансформација на просторот 

 

1

2. 

Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

1

3. 

Вкупен расположив фонд на 

време 

150 часови 

1

4. 

Распределба на расположивото 

време 
3+2 

1

5. 

Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30часови 

1

6. 

Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

1

7. 

Начин на оценување      

17.1. Тестови  80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

 10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

1

8. 

Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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) 

1

9. 

Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

 

Присуство на часови 
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2

0. 

Јазик на кој се изведува наставата  

Македонски јазик 

2

1. 

Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

2

2. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

Валоризација на 

туристички ресурси 

Работен 

материјал 

 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Marija Maksin Mićić Turizam i prostor Univerzitet 

Singidinum, 

Fakultet 

za turistički i 

hotelijerski 

menadžment; 

Beograd 

2007 

2. Kušen Eduard Turistička atrakcijska os a Institut za 

turizam; Zagreb 

2002 

3. Müller H. Turizam i ekologija Masmedia 

d.o.o.; Zagreb 

2004 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на 

студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Деловно право 

2.  Код 7XX 

3.  Студиска програма Хотелско ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 4/7 7. Број на ЕКТС кредити 6 

7.  Наставник проф. д-р Данијела Милошоска 

8.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан седми семестар. 

9.  Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски  знаења од областа на деловното 

право. 

10.  Содржина на предметната програма: 

Поим на деловното право, Историски развој на деловното право, Однос на деловното право со 

другите правни дисциплини,Извори на деловното право,Форми на трговски друштва, Видови 

деловни трансакции, Документи кои ги пратат деловните трансакции, Меѓународни 

организации од областа на деловното право.  

11.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

12.  Вкупен расположлив фонд на време 150 

13.  Распределба на расположливото време Неделно 3 часови настава, 2 

часови вежби 

14.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска 

настава 

45 

часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 

часови 

15.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 25 

часови 

16.2 Самостојни задачи 25 

часови 

16.3 Домашно учење 25 

часови 

16.  Начин на оценување  

17.1 Тестови  80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3 Активност и учество  10 бодови 

17.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

18.  Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Редовност на часови и вежби, активност на часови и вежби 
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19.  Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски  јазик 

20.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

 

21.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. В., Пендовска, 

А.М., 

Велјаноски, 

К.М., Поњавиќ 

Финансово 

право 

Македонска 

ризница, 

Куманово 

2010 

2. John H. Willes 

John A. Willes 

International 

Business 

Law 

McGraw-Hill 

International 

Edition 

2005 

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Стратегии на интегрирано пазарно комуницирање 

2. Код ХРМ7XX 

3. Студиска програма ХРМ 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 4/7 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

седми семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на овој предмет е студентите да се 

стекнат со знаења за важноста и значењето на интегрираните маркетинг стратегии за 

комуницирање на пазарот, да се укаже на тоа дека сите аспекти на маркетинг комуникациите, 

како што се рекламирање, продажна промоција, односи со јавноста, директен маркетинг, 

лична продажба, онлајн комуникации и социјалните медиуми треба да работат заедно како 

единствена сила, со што драстично се максимизира нивната трошковна ефикасност. 

11. Содржина на предметната програма: Развој на интегрираните маркетинг комуникации; 

Процесот на информирање и интегрираните маркетинг комуникации; Формулирање на 

интегрирана маркетинг програма;  Воспоставување на ефективна двонасочна комуникација; 

Брендирање, Капитал на брендот, Маркетинг комуникација; Општи аспекти на промоцијата 

(поим, дефинирање, учесници, содржина, улога, модели на потрошувачко однесување и 

психолошки принципи на промоцијата); Основни форми на промотивните активности 

(економска пропаганда, унапредување на продажбата, лична продажба, публицитет и односи 

со јавноста)  

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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  
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Присуство на часови 

20. Јазик на кој се изведува наставата  

Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата  

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за 

квалитетот на наставата од страна на 

студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

Авторизирани 

предавања 

  

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Schultz D. E., 

Tannenbaum S. I., 

Lauterborn R. F. 

Integrated 

Marketing 

Communications 

McGraw 

Hill 

Professiona

l 

1993 

2. Blakeman R. Integrated 

Marketing 

Communication 

Rowman & 

Littlefield 

Pub Inc 

2007 

3. Kirti Dutta  Integrated 

Marketing 

Communications Pa

perback 

 

Oxford, 

Higher 

Education 

2016 

  4. Larry Percy 

 

Strategic Integrated 

Marketing 

Communications 

 

 Routledge 2018 

  5. George E Belch, 

Michael A Belch, 

Keyoor Purani 

Advertising And 

Promotion: An 

Integrated 

Marketing 

Communications 

Perspective (SIE) 

McGraw 

Hill 

Education 

2019 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Уставно право 

2.  Код ХРМ 7ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско - ресторантски менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

6.  Академска година / семестар 4/7 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8.  Наставник проф.  д-р Јове Кекеновски 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан седми семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Основна цел е да се обезбеди неопходно правно 

образование на студентите на одделот царина и шпедиција. Студентите треба да се обучат и да 

осознаат како функционираат институциите на системот, како се создава правото и како тоа 

треба да се применува праксата. На тој начин сите студенти кои успешно ќе ја совладаат 

предметната програма по завршување на студиумот ќе бидат подготвени за извршување на 

професијата со  која ќе се занимаваат во иднина 

11.  Содржина на предметната програма: ОПШТИ ПОИМИ И РАЗВИТОК НА УСТАВНОТО 

ПРАВО: ОПШТИ ПОИМИ ЗА УСТАВНОТО ПРАВО,  дефиниција и основно значење, метод и 

содржина на уставното право, назив на уставното право и карактерот на уставните норми, 

местото на уставното право во правниот систем и правните науки; ОПШТИ ПОИМИ И 

РАЗВИТОК НА УСТАВНОТО ПРАВО: ИЗВОРИ НА УСТАВНОТО ПРАВО, извори на 

уставното право (материјални и формални), извори на уставното право на Р. Македонија, 

интерпретација на Уставот; ОПШТИ ПОИМИ И РАЗВИТОК НА УСТАВНОТО ПРАВО: 

ПОТЕКЛО И РАЗВИТОК НА УСТАВНОТО ПРАВО, потекло и развиток на уставното право 

како гранка на правото, потекло и развиток на уставното право како наука; УСТАВОТ И 

РАЗВИТОКОТ НА УСТАВИТЕ ВО СВЕТОТ:  ПОИМ, СОДРЖИНА И СТРУКТУРА НА 

УСТАВОТ, поим на уставот, теории за видови устави, карактер и својства на уставот, 

концепција, содржина и структура на уставот; УСТАВОТ И РАЗВИТОКОТ НА УСТАВИТЕ ВО 

СВЕТОТ: ДОНЕСУВАЊЕ И МЕНУВАЊЕ НА УСТАВОТ, доносители на демократски устав, 

постапка за измена на уставот, донесување на уставот на РМ од 1991 г, правна техника за измена 

на уставот, фактичко менување на уставот УСТАВОТ И РАЗВИТОКОТ НА УСТАВИТЕ ВО 

СВЕТОТ: пишани устави во 18, 19, 20 и 21 век; ТЕМЕЛНИ ВРЕДНОСТИ НА УСТАВНИОТ 

ПОРЕДОК: Суверенитет, Владеење на правото, Слободи и права;  ТЕМЕЛНИ ВРЕДНОСТИ НА 

УСТАВНИОТ ПОРЕДОК: Демократија и политичкиот плурализам, Избори и изборен систем, 

Поделба на власта; ТЕМЕЛНИ ВРЕДНОСТИ НА УСТАВНИОТ ПОРЕДОК: Локална 

самоуправа, Одбрана, Меѓународни односи, блици на државно уредување; ЦЕНТРАЛНИ 

ИНСТИТУЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: Собрание на Република Македонија, 

Претседател на Република Македонија; ЦЕНТРАЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА: Влада на Република Македонија, Уставен Суд на Република Македонија; 

ЦЕНТРАЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА: Правосудни органи, Народен 

правобранител,  

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

14.  Распределба на расположливото 

време 

3+2 
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15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска и практична настава 45 

часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 

часови 

16.  Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 25часови 

16.2 Самостојни задачи 25часови 

16.3 Домашно учење 25часови 

17.  Начин на оценување: Редовност на предавања: 10 поени, Редовност на вежби: 10 поени, 

Успешно положени 2 колоквиума: максимум 80 поени 

17.1 Тестови 2 Х 40 = 80 поени 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10  бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

Од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од  91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

редовно следење на настава и вежби  

20.  Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

21.  Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување анонимна 

анкета за квалитетот на наставата од страна на студентите 

22.  Литература Уставно право 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. д-р Светомир 

Шкариќ и д-р 

Гордана 

Силјановска–

Давкова 

Уставно право Култура- Скопје 2009 

2. д-р Светомир 

Шкариќ 

Уставно право – осмо 

издание 

Култура- Скопје 2009 

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Светомир 

Шкариќ 

Споредбено и македонско 

уставно право 

Матица 

македонска 

Скопје 

2004 

2. Климовски С, 

Митков В, 

Каракамишева т, 

Дескова Р (и други) 

Уставно право и 

политички систем 

Просветно дело 

Скопје 

2004 

3. Автори: 

Рената Тренеска 

Дескоска 

Марика Ристовска 

Јелена Трајковска-

Христовска 

Уставно право Просветно дело 

Скопје 

2016 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Организациско учење  

2.  Код ХРМ 7ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство -Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 4/7 7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник проф. д-р Бранко Николовски 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан седми семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Развој на компетенции и стекнување теоретско 

знаење за процесите на учење во туристичките организации. Оспособување за примена на 

различни парадигми и интервенирање на диференцирани нивоа на учење во туристичките 

организации. 

11.  Содржина на предметната програма: Различни теоретски концепти и модели на учење во 

туристичката организација. Конверзија на индивидуалното и тимското (колаборативно) учење 

во организациско знаење. Значење на имплицитното и тацитното знаење за туристичката 

организација. Односот на организациското учење и концептот на “организација која учи”. 

Креирање на ситуации за учење. Алтернативни модели на учење. Современата технологија и 

организациското учење.  Подсистеми и “дисциплини” на организацијата која учи. Дијалог. 

Создавање системи за одржување и размена на (организациското) знаење.  Развој на заедничко 

искуство. Поврзување на туристичката организација со окружувањето. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд 

на време 

150 часови 

14.  Распределба на 

расположливото време 

3+2 

15.  Форми на 

наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

16.  Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 

16.3 Домашно учење 25 часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода  5 (пет)(F) 

Од 51 до 60 бода  6(шест)(E) 

      Од 61 до 70 бода  7(седум)(D) 

      Од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

       Од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

     Од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и 

полагање на завршен испит 

положени два колоквиуми, редовност и активност на предавања 

и вежби,  изработка на семинарска работа/ студија на случај. 
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20.  Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Следење на посетеност и активност на студентите, анализа на 

ниво на активност на студентите, интерактивна настава, 

работење на практична примена на знаењата на студентите 

преку симулирани ситуации  

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Аслимоски, 

Б. 

Организациско 

учење и менаџмент 

на знаење во 

туристичките 

организации 

ФТУ-

Охрид 

2006 

2.     

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Peter M. 

Senge 

The Fifth Discipline: 

The Art & Practice of 

The Learning 

Organization 

Doubleday 2006 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Корпоративно финансиско управување   

2. Код 7XX 

3. Студиска програма Хотелско ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид,  

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв  циклус 

6. Академска година / 

семестар 

4/7 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Снежана Дичевска 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на седми 

семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стартна точка и цел во анализата која се обработува во предметната програма се однесува на 

дефинирање на коцептот на копропративното финансиско управување, менаџерската 

одговорност и компонентите на корпоративното финансиско управување.  

Студентите имаат можност да се запознаат со видовите корпоративни финансии, со базичните 

принципи на корпоративното финансиско управување, клучните техники употребени од 

учесниците при планирање и имплементација на планот за корпоративните финансии како и 

согледување на условите и процесот на воспоставување корпоративно финансиско управување.  

Особено внимание им е посветено на учесниците во процесот на корпоративното финансиско 

управување одговорни за негово функционирање.  

 

По завршување на наставата студентите треба да бидат способни: 

 

 да го разберат процесот на корпоративно финансиско управување во однос на 

планирање, програмирање, буџетирање, известување и мониторинг.  

 да стекнат продлабочени знаења за видовите корпоративни финансии, да ги усвојат 

современите методи за управување со финансиите и да стекнат способност за  примена 

на принципите на корпоративното финансиско управување. 

 да ги разберат и критички да ги анализираат основните прашања од областа на 

компонентите на корпоративното финансиско управување, односно основните начела 

кои базираат на добро воспоставени техники и практики. 

 да стекнат продлабочени знаења за спроведување на корпоративното финансиско 

управување каде трошоците за негово функционирање не ја надминуваат користа. При 

тоа потребно е да се јакне свеста кај сите субјекти-учесници, а особено кај 

раководителите на корпорациите.  

 да им помогне на студентите во разбирање на  улогата на членовите на одборот на 

директори како учесници во процесот на корпоративно финансиско управување, во 

однос на идентификување на условите и потребата од редизајнирање на улогата на 

одборот на директори, функционирање и организацијата на учесниците во самиот 

процес. 

да го совладаат речникот поврзан со регулативата на корпоративното финансиско управување  

11. Содржина на предметната програма:  

Материјалот по предметот Корпоративно финансиско управување е современо конципиран при 

што како базични точки на својата анализа го има процесот на корпоративното финансиско 

управување кое претставува структуиран модел за воспоставување на здрави деловни 

корпорации, односно има за цел да обезбеди извршување на финансиските активности согласно 

принципите на стабилно финансиско управување, транспарентност, ефикасност, ефективност и 

економичност. 
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Преку изучување на наставната содржина се обезбедува сеопфатен преглед на главните 

принципи на модерното управуање и извршување на секојдневните задачи и активности на сите 

раководители и лица вклучени во корпоративното финансиско управување. 

Содржината на предметната програма опфаќа. 

1. Поим за корпоративно финансиско управување-општи правила 

2. Видови корпоративни финансии 

3. Принципи на корпоративното финансиско управување 

4. Компоненти на корпоративно финансиско управување 

5. Воспоставување на корпоративно финансиско управување 

6. Улога и учесници во процесот на корпоративно финансиско управување 

7. Регулатива при имплементација на корпоративното финансиско управување 

 

Преку реализација на наставната содржина на предметот корпоративно финансиско управување 

на студентите ќе им се овозможи во иднина да бидат оспособени да развиваат и одржуваат 

соодветен систем за финансиско управување во организациите каде ќе го остварат својот 

професионален ангажман.   

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 наставни часа 

14. Распределба на 

расположивото време 

Настава, вежби, семинарски трудови, есеи, проектни задачи, 

самостојно учење, подготовка за колоквиуми и испит. 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 часа 

16.2. Самостојни задачи 25 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80   бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

15 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови, изработка на проектен труд 

20. Јазик на кој се изведува наставата  Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Glen Arnold  Corporate 

Financial 

Management 

Prentice Hall,  2015 

2. Douglas R. 

Emery, John 

D. Finnerty, 

John D. 

Stowe 

Corporate 

Financial 

Management: 

International 

Edition 

Pearson 

Education 

Ltd,  

2008 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Denzil 

Vatson and 

Antony Head 

Corporate finance, 

principle & 

practice, fourth 

edition  

Pearson 

Education 

Ltd,  

2017 

2. Denzil 

Vatson and 

Antony Head 

Corporate Finance 

Book: And 

MyFinance LabXL 

principle and 

Practice 

Prentice Hall,  2014 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Економија на развој 

2.  Код ХРМ 8XX 

3.  Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 4/8 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8.  Наставник проф. д-р Татјана Димоска 

9.  Предуслови за запишување на предметот Запишан осми семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): целта на овој предмет е студентите да стекнат 

подетални знаења за економскиот развој, факторите од коишто зависи, индикаторите, како и 

неговата одржливост, бидејќи тој претставува основен услов за постигнување на 

благосостојбата воопшто (како на екосистемската благосостојба, така и на 

мултидимензионалната благосостојба на поединците и нациите) и причина за постоењето на 

разликите помегу поодделни  земји и делови во Светот . 

11.  Содржина на предметната програма: Поимот економија на развој; Поим за економски раст и 

развој; Цели на економскиот развој; Фактори на економскиот развој; Човеков развој; 

Индикатори на економскиот и човековиот развој (вредносно-агрегатни, натурални и 

социјални); Дистрибуција на приходот, нееднаквост и сиромаштија; Економскиот развој и 

проблемите со животната средина; Популациски раст и ограниченост на природните ресурси; 

Поим за одржлив развој; Историја и хронологија на одржливиот развој; Економска димензија 

на одржливиот развој; Тешкотии да се воспостави одржливиот развој; Одржливиот развој и 

благосостојбата; Поим за благосостојба (квалитет на живот); Компоненти (аспекти) на 

благосостојбата; Човекова благосостојба; Екосистемска благосостојба; Поврзаност на 

човековата и екосистемската благосостојба; Индикатори на благосостојбата.  

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 150часови 

14.  Распределба на расположливото време 3+2 

15.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари,тимска 

работа 

30часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 25часови 

16.2 Самостојни задачи 25часови 

16.3 Домашно учење 25часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување (бодови/оценка) до х бода 5 (пет)(F) 

од х до х бода 6(шест)(E) 

од х до х бода 7(седум)(D) 

од х до х бода 8(осум)© 

од х до х бода 9(девет)(B) 

од х до х бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на завршен Присуство на предавања и вежби 
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испит 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Димитар Ефтимоски Економија на 

развојот 

(прво 

издание) 

Економски 

институт – 

Скопје 

2003 

2. Michael P. Todaro and Stephen 

C. Smith 

Economic 

Development 

(tenth edition) 

Pearson 

Education 

Limited, 

England 

2009 

3. Yujiro Hayami and Yoshihisa 

Godo 

Development 

Economics 

(from the 

Poverty to the 

Wealth of 

Nations) - 

third edition 

OXFORD 

University 

Press Inc., 

New York 

2005 

 4. Eckhart Siggel Development 

Economics: A 

Policy 

Analysis 

Approach 

Ashgate 

Publishing 

Limited, 

England 

2005 

 5. Robert Preskott – Allen The 

Wellbeing of 

Nations: A 

Country –by-

Country Index 

of Quality of 

Life and the 

Environment 

ISLAND 

PRESS 

2001 

 6. Mark Anielski  The 

Economics of  

Happiness: 

Building 

Genuine 

Wealth 

New Society 

Publishers, 

Canada 

2007 

      

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Roderik D. and Rosenzweig M. Handbook of 

Development 

Economics, 

volume 5 

Elsevier 2010 

2. Ghatak S.  Introduction 

to 

Development 

Economics, 4
th
 

Routledge 2003 
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Edition 

3. Asefa S. The 

Economics of 

Sustainable 

Development 

W.E. 

Upjohn 

Institute for 

Employment 

Research 

2005 

  4. Power T.M.  

 

Environmental 

protection and 

Economic 

Well-being: 

The Economic 

Pursuit of 

Quality, 

second edition 

M.E. Sharpe 

Inc. 

1996 

  5. Land K.C., Michalos A.C. and 

Sirgy M.J. 

Handbook of 

Social 

Indicators and 

Quality of 

Life Research 

Springer 2011 

  6. Omann I. Sustainable 

development: 

Capabilities, 

Needs and 

Well-being 

Routledge 2010 

  7. OECD How’s Life?: 

Measuring 

Well-being 

OECD 

Better Life 

Initiative 

2011 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Хотелски инженеринг 

2.  Код ХРМ8ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6.  Академска година / семестар 4/8 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8.  Наставник Д-р Зоран Тунтев, редовен професор 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан осми семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

Основната цел е студентите да се запознаат со функционирањето на хотелот како целисходен и 

ефикасен систем (на микро ниво). 

11.  Содржина на предметната програма:  

ВОВЕД 

ПРВ ДЕЛ:  

 Поим, за систем, елементи на системот, основи на кибернетиката како наука за 

системите; 

 Хотелот како целисходен функционален систем; 

 Влијание на окружувањето: влијание од законодавната сфера, економски, социјални, 

политички и други видови влијание врз функциналноста на хотелот; 

 Влијание на хотелот врз окружувањето; 

 Хотелски циклус, хотелски производ, елементи, учесници, консументи; 

 Хотелски хардвер: од идеја до реализација, од избор на локација до свечено отворање; 

 Финансиски аспекти на функционирањето на хотелот; 

 Хотелски софтвер: човечки фактор; 

 Видливи и невидливи учесници во хотелскиот циклус; 

 Шерхолдери и стејкхолдери на хотелот; 

 Комуникации меѓу вработените; 

 Уникатни елементи на хотелскиот производ. 

      ВТОР ДЕЛ: ПРОЕКТНА ЗАДАЧА 

 Неопходни компоненти за изработка на проектот; 

 Посета на неколку хотели и запознавање со нивниот систем на функционирање; 

 Проектна реализација; 

 Презентација на проектите. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14.  Распределба на расположливото 

време 

3 часови, 2 вежби 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 

часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 

часови 

16.  Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 25 

часови 

16.2 Самостојни задачи 25 

часови 
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16.3 Домашно учење 25часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 20 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
60 бодови 

17.3 Активност и учество 20 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

Од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од  91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Присуство на настава и зработка на пристапен труд 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21.  Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од страна на 

студентите 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Митре 

Аврамоски 

Хотелско работење ФТУ Охрид 2005 

2.     

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Зоран Тунтев Хотелски лексикон ФТУ Охрид 2007 

2. Д-р Зденко Церовиќ Хотелски 

менаџмент 

Hotelijerski 

Fakultet, Opatija  

2008 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Диететика 

2.  Код ХРМ 8ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6.  Академска година / семестар 4/8 7.  Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8.  Наставник проф.  д-р Ангела Паскуале 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан осми семестар и Основни познавања од 

Нутиционизам и Познавање на стоките 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со основни знаења 

за поимите диета, диетотерапија, диететско готвење. Едуцирањето на студентите од насоката 

гастрономија за  етиологијата на одредени заболувања како и начинот на лекување со 

користење на нутритивна терапија е од особена важност за создавање на квалитетен кадар за 

кој процесот на готвење ќе добие поширока димензија, вклучувајќи го и научниот сегмент 

кој ќе се темели на принципите на правилната и соодветна исхрана. 

Со изучување на овој предмет студентите ќе се стекнат со основни знаења за типот на 

хранливи материи кои одредени болни треба да ги конзумираат, односно храна која е 

забрането да ја земаат со што во потполност ќе може да одговорат на барањата на секоја 

диететска кујна. Истовремено тие ќе бидат подготвени да изготват специјални видови менија 

кои ќе бидат достапни во одередени угостителски објекти што во голема мера ќе услови 

подобрување на професионалната услуга во овој многу важен туристички сегмент. 

 

11.  Содржина на предметната програма:  

Вовед 

1. Енергетски метаболизам 

1.1. Регулација на внесувањето на храна 

1.2. Проценување на состојбата на исхранетост кај човекот 

1.3. Создавање на енергија во организмот 

1.4. Потрошувачка на енергија во организмот 

1.5. Мерење на енергетскиот биланс во организмот на човекот 

1.6. Одредување на вкупните енергетски потреби 

1.7  Планирање и составување на дневниот оброк 

1.8. Нарушувања на енергетската рамнотежа 

2. Диететско готвење 

3. Исхрана на болни луѓе 

3.1. Основна болничка диета 

3.2. Основна болничка диета 

3.3. Терапевтска диета 

4. Исхрана кај болни од кардиоваскуларни болести 

4.1. Карактеристики на кардиоваскуларните заболувања 

4.2.Метаболитички промени кои ја пратат дебелината и поттикнуваат предвремена појава 

на дегенеративни болести на срцето и крвните садови 

4.3. Улога на диетите во профилаксата и лекувањето на дегенеративните промени на 

кардиоваскуларниот систем 

5. Исхрана на болни од шеќерна болест 

5.1. Типови на шеќерна болест 

5.2. Тераписка диета кај болните од шеќерна болест 

6. Исхрана кај болни од болести на гастро-интестиналниот тракт 

6.1. Болести на устата и ждрелото 

6.2. Болести на хранопроводот 

6.3. Болести на желудник 
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6.4. Болести на тенко и дебело црево 

6.5. Болести на црн дроб 

6.6. Болести на панкреас 

6.7. Болести на жолчно кесе 

7. Исхрана кај болни од болести на бубрезите 

8. Диететска исхрана кај алкохолишари 

9. Исхрана кај болни од тумори 

10. Вегетаријанска исхрана 

11. Алергија на храна или нутритивна алергија 

12. Меѓусебно влијание помеѓу храната и лековите 

13. Губитоци на макро и микронутриенти при обработка и конзервирање на храната 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на време 150 

14.  Распределба на расположливото време 3+2 

под надзор (предавања и вежби) 

самостојна работа (задачи, семинарски трудови, 

лабораториски вежби, работа на терен) 

15.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари,тимска 

работа 

20 часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 

16.3 Домашно учење 25 часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

присуство на предавања, вежби и изработка на 

некоја форма на самостојна работа 

20.  Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Василеска Ангела Диететика ФТУ - 

Охрид 

2018 

22.2 
Дополнителна литература 

Ред. Автор Наслов Издавач Година 
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број 

1. Миланов, П.,  Исхрана и 

храна 

Прометеј, 

Београд 

2001 

2. А. Василеска., Н. 

Уршулин, Трстењак 

Гастрономија, 

исхрана и 

диететика 

Универзитет 

"Св. 

Климент 

Охридски" – 

Битола, 

ЦНИР-ФТУ 

- Охрид 

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

1.  Наслов на наставниот предмет Односи со јавност 

2.  Код ХРМ 8ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) прв 

6.  Академска година / семестар 4/8  7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник проф.  д-р Јове Кекеновски 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнети услови за запишување на осмиот семестар 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта е да се запознаат студентите со теориските основи на односите со јавноста и можностите 

за практично дејствување на ПР во современите компании, државни институции, политички 

партии, невладиниот сектор и др. Запознавање со теоријата и праксата на односите со јавноста 

како функција на менаџментот во современото општество. Во текот на предавањата и вежбите 

студентите ќе се оспособат да ги организираат Односите со јавноста и да бидат креатори на овој 

модел на комуникација во сите наведени институции 

11.   

1.  КОМУНИКАЦИИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 

• Поим и дефиниции на односите со јавноста 

• Што се односи со јавноста 

• Принципи на односите со јавноста 

• Функции на односите со јавноста 

• Видови на односи со јавноста 

• Методи на работа на односите со јавноста 

2. ГЕНЕЗА И РАВОЈ НА ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА  

• Почетоци на односите со јавноста 

• Реториката и односите со јавноста 

• Предмет на реториката 

• Историја на реториката и говорништвото 

• Говорот и говорникот 

• ПР и средства за масовно комуницирање 

3. ТЕХНОЛОГИЈА НА ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА 

• Дефинирање на проблемите 

• Планирање и програмирање 

• Евалуација на ПР 

4.    ПРАКТИКА на ПР и НЕГОВИТЕ ДЕЈНОСТИ 

• Специјализирани облици на ПР 

5.    ОДНОСИ СО МЕДИУМИТЕ  

• Техниките на ПР за работа со медиумите 

• Пишувани тактики 

• Говорни тактики 

• Визуелни тактики 

6. ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА ВО КРИЗНИ СИТУАЦИИ 

• Еволуција на концептот на криза 

• Комуникација во кризниот менаџмент 

7.    ЈАВНОСТ И ЈАВНО МИСЛЕЊЕ 

• Одредување на поимот јавност 

• Политичка јавност 

• Одредување на поимот мислење 

• Сфаќања за јавното мислење 

• Карактеристики на јавносто мислење 

• Формирање на јавното мислење 

• Комуникација и манипулација 
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8. ОДНОСИТЕ СО ЈАВНОСТА И ИНТЕРНЕТОТ 

• Интернетот како медиум 

• Технолошки опции за он-лајн комуницирање со јавноста 

• Контекст на употреба на Интернетот за односи со јавноста 

• Мерење на ефектите од он-лајн комуницирањето со јавноста 

9.  ЕТИКАТА И ПРОФЕСИОНАЛИЗМОТ 

• Етичко однесување на ПР 

• Етички проблеми и општествените договори 

10. ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМУНИКАЦИИ 

• Процес на деловни комуникации 

• Одредување и дефинирање на поимот информација 

• Пренос на информацијата 

• Мерење на количина на информацијата 

• Поим и дефиниции за комуникација 

11. КОМУНИКАЦИСКИ ПРОЦЕС 

• Елементи на комуникациски процес 

• Канали на комуницирање 

• Пречки на комуницирање 

12. ОСНОВНИ ВИДОВИ КОМУНИКАЦИЈА 

• Облици на комуникациска пракса 

• Интерперсонална комуникација 

• Интраперсонална комуникација 

• Групно комуницирање 

• Масовно комуницирање 

13.  ВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

• Цели на вербалната комуникација 

• Димензии на невербалната комуникација 

• Аспекти на невербалната комуникација 

14. ДВОНАСОЧНО КОМУНИЦИРАЊЕ 

• Дијалогот како облик на комуникација 

15. ВЕШТИНА И ТЕХНИКИ НА ДЕЛОВНОТО КОМУНИЦИРАЊЕ  

• Елементи на вештината на комуницирање 

• Облици на деловни комуникации 

• Пишувани комуникации 

• Телефонски комуникации 

• Електронски деловни комуникации 

• Говрна презентација 

16. МАСОВНИ МЕДИУМИ 

• Дефиниции и карактеристики на мас-медиумите 

• Печатени медиуми 

• Електронски медиуми 

• Радиото како медиум 

• Телевизијата како масовен медиум 

• Новите медиуми за масовно комуницирање 

 

14.  Методи на учење: Предавања, вежби, дискусии, студиски посети, истражувачки активности, 

индивидуална работа, групна работа, самостојно учење.  

Реализацијата на сите форми на наставни и други активности, ќе биде според околностите, со 

физичко присуство, по електронски пат и/или на хибриден начин 

15.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

16.  Распределба на расположливото 

време 

3+2 

17.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 

часови 

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски), 30 
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семинари,тимска работа часови 

18.  Други форми на 

активности 

16.1 Проектни задачи 25часови 

16.2 Самостојни задачи 25часови 

16.3 Домашно учење 25часови 

19.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект 

(презентација: писмена и усна) 
10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

20.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 

бода 

6(шест)(E) 

од 61 до 70 

бода 

7(седум)(D) 

од 71 до 80 

бода 

8(осум)(C) 

Од 81 до 90 

бода 

9(девет)(B) 

од  91 до 100 

бода 

10(десет)(A) 

21.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

присуство на настава и положени колквиуми 

22.  Јазик на кој се изведува 

наставата 

македонски 

23.  Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување анонимна 

анкета за квалитетот на наставата од страна на студентите 

24.  Литература ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Томе Груевски Односите со 

јавноста 

Студиорум 2011 

2. Антони Дејвис Совладување 

на односите 

со јавноста 

(Mastering 

public 

relations) 

Икона 2011 

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

1. Каролина 

Мицевска  

Односите со 

јавноста, 

социјалните 

медиуми и 

јавното 

мислење, 

 

 

Ацетони - Прилеп 

 

2020 

2. Фрејзер П. Сејтел  Практика на 

односите со 

јавноста 

Арс Ламина  2011 
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3. Дејвид Мирман 

Скот  

Новите 

правила на 

маркетингот 

и на односите 

со јавноста, 

, 

Publisher  

2014 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1.  Наслов на наставниот предмет Трговско право 

2.  Код 8XX 

3.  Студиска програма Хотелско ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

 

5.  Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 4/8 7. Број на ЕКТС кредити 6 

7.  Наставник проф. д-р Данијела Милошоска 

8.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан осми семестар. 

9.  Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со теоретски  знаења од областа на трговското 

право. 

10.  Содржина на предметната програма: 

Поим на трговското право,  Однос на трговското право со другите правни дисциплини,Извори 

на трговското право,Основни поими на трговското право, Трговец според дејноста, Заеднички 

одредби за трговските друштва, Форми на трговските друштва. 

11.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

12.  Вкупен расположлив фонд на време  150 

13.  Распределба на расположливото време Неделно 3 часови настава, 2 часови 

вежби 

14.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска 

настава 

45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

15.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 

16.3 Домашно учење 25 часови 

16.  Начин на оценување  

17.1 Тестови  80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
10 бодови 

17.3 Активност и учество  10 бодови 

17.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)(E) 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

18.  Услов за потпис и полагање 

на завршен испит 

Редовност на часови и вежби, активност на часови и вежби 

19.  Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски  јазик 

20.  Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување анонимна 

анкета за квалитетот на наставата од страна на студентите 
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21.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Еуген 

Клунцигер 

Основи на 

трговското 

право 

Министерство 

за образование 

и наука, РМ 

2005 

2. John H. Willes 

John A. Willes 

International 

Business Law 

McGraw-Hill 

International 

Edition 

2005 

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1.      

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Техники на мерење на ефикасноста на пропагандата 

2. Код 8XX 

3. Студиска програма Хотелско – ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 4/8 Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Вера Караџова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

осми семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на програмата по предметот Техники на мерење на ефикасноста на пропагандата е 

студентите да се запознаат со методите и техниките за мерење на ефикасноста на 

пропагандата. Пропагандата може и најчесто ангажира голем обем на финансиски средства, па 

во таа насока нејзиното планирање и спроведување мора да биде насочено кон остварување на 

целите и зголемување на профитабилноста на стопанскиот субјект. Успехот и резултатите од 

секоја пропагандна кампања е крајниот аутпут кој ги оправдува вложените средства во неа. 

Стопанскиот субјект мора да ги измери ефектите од пропагандата во смисла на зголемување на 

производството и продажбата, проширување на пазарите и заинтересираноста на купувачите. 

Успешноста на пропагандната кампања се тестира дури и пред нејзиното официјално 

започнување, во смисла на избор на најефикасни средства, медиуми и делови на пропагандната 

порака кои ќе се употребуваат. Се користат и софистицирани квантитативни техники за 

мерење на сите елементи на пропагандата со цел за квантифицирање на нејзините ефекти врз 

продажбата и показателот ROI на пропагандата. 

Мерењето на ефикасноста на пропагандните активности е еден од клучните чекори во 

процесот на спроведување на пропагандата. Тоа дава дава можност да се процени ефикасноста 

на пропагандните напори, да се демонстрираат ефектите пред менаџерскиот тим и дава влезни 

информации за наредниот процес на планирање на пропагандата. Мерењето на ефикасноста на 

тековната пропаганда дава можност и за прилагодување на тактиките кои се користат во 

тековните пропагандни кампањи. Тоа значи дека конечниот ефект од мерењето на ефикасноста 

на пропагандата е да се добие сознание за важноста на пропагандата во насока на подигање на 

финансиските ефекти, рејтингот и кредибилитетот на стопанските субјект. 

Преку совладување на предвидената програма студентите ќе се оспособат: 

- да дискутираат во врска со потребата од мерење на ефикасноста на пропагандата; 

- да ги разберат взаемните односи на мерилата кои се употребуваат во проценката на 

ефикасноста на пропагандата; 

- да вршат правилен избор на алтернативните методи за мерење на ефикасноста на 

пропагандата; 

- да ги разберат специфичните барања за спроведување на квалитетно истражување на 

ефикасноста на пропагандата. 

11. Содржина на предметната програма:  

 Поим за ефикасност и креирање на ефикасна пропаганда 

 Потреба и значење на мерењето на ефикасноста на пропагандата 

 Аргументи за и против мерење на ефикасноста на пропагандата 

 Предизвици на ефикасната пропаганда 

 Видови ризици и ефикасност на пропагандата 

o Нефинансиски ризици 

o Сегментација на пазарот и ризик на културни разлики 

o Оперативни ризици 

o Финансиски ризици 

o Ризик на земјата – ризик на суверенитет 

o Пазарен ризик (каматен ризик и девизен ризик) 
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o Ризици на основните економски принципи (ликвидност, солвентност, сигурност, 

ефикасност и рентабилност) 

o Специфични ризици на пропагандата 

 Организациона структура за ефикасна пропаганда 

o Формирање тимови за пропаганда 

o Утврдување на цели и плански задачи на пропагандата 

o Утврдување на стандарди на пропагандата 

o Распоредување на ресурсите за пропаганда 

o Агресивна стратегија на пропаганда 

o Стратегија на аверзија кон ризикот 

o Проценка на учиноците на тимовите за пропаганда 

 Методи и техники за мерење на ефикасноста на пропагандата 

o Според временскиот интервал на евалуацијата (пред, за време и после кампањата) 

o Според предметот на евалуација 

o Традиционална евалуација 

o Затворени системи за евалуација 

o Отворени системи за евалуација 

o Мерење на ефикасноста на меѓународната пропаганда 

o Мерење на ефикасноста на одделните средства за пропаганда 

o Избор на најефикасно средство за пропаганда со примена на различни методи (SWOT 

анализа, cost-benefit анализа, PPBS, MBO, Портфолио матрица) 

o Техники за мерење на финансиските ефекти 

 Ефекти од мерењето на ефикасноста на пропагандата 

o Ефекти врз изборот на потрошувачите 

o Ефекти врз конкуренцијата 

o Ефекти врз цената на чинење и продажната цена 

o Ефекти врз обемот на продажба 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часа 

14. Распределба на расположивото време 3 + 2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 5 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на часови и вежби, некоја форма на 

самостојна работа 

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

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Караџова, д-р Вера Техники на мерење на 

ефикасноста на 

пропагандата -

авторизирани 

предавања 

ФТУ - Охрид 

2020/ 

2021 

2. Margaret A. (Ann) 

Morrison, Eric E. 

Haley, Kim B. 

(Bartel) Sheehan, 

Ronald E. (Taylor) 

Using Qualitative 

Research in 

Advertising: Strategies, 

Techniques, and 

Application – Second 

Edition 

SAGE 

Publications 

Inc. 
2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Donald W. 

Jugenheimer, Samuel 

D. Bradley, Larry D. 

Bradley, Lary D. 

Kelley, Jerry C. 

Hudson 

Advertising and Public 

Relations 

Research 

M.E.Sharpe 

2010 

2. Dan Lattimore, Otis 

Baskin, Suzette T. 

Heiman, Elizabeth L. 

Toth, James K. Van 

Leuven 

Public Relations – the 

profession 

and the practice 

Mc-Grow Hill 

2004 

3. Frank Jeskins Advertising – 3th 

Edition 

Pitman 

Publishing 
1996 

  4. Wilson Laurie J., 

Ogden Joseph 

Strategic 

Communications 

Planning for Effective 

Public Relations and 

Marketing – 5th 

Edition 

Kendall Hunt 

Publishing 

2012 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Германски јазик 4 

2. Код ХРМ8ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 4/8 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Проф. д-р Јаготка Стрезовска  

Проф. д-р Елена Цицковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан осми семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување jазични, интеркултурни и клучни компетенции за комуникација со лица (туристи) 

од германско говорно подрачје и развој на основни компетенции (декларативно знаење, 

способности и процедурално знаење и способност за учење на следно ниво:   

Комуникативни компетенции на германски јазик: Усна рецепција: Студентот може селективно 

да разбере информации за темите од тематската мрежа. Писмена рецепција - Студентот 

може детално да разбере текстови од тематската мрежа. Писмена продукција - Студентот 

може да состави текстови на темите од тематската мрежа. Усна интеракција -Студентот 

може да комуницира / да се разбере со соговорник на теми во кои се работи за директна 

размена на информации на теми од тематската област. Писмена интеракција - Студентот 

може да комуницира на теми во кои се работи за размена на информации на теми од 

тематската област. 

Продуктивни и интерактивни компетенции на германски јазик како слободно зборување, 

стратегии за снаоѓање со ограничени познавања на јазикот; Стратегии за учење; Познавања 

од културата и однесувањето на лица од германски говорни подрачја; 

11. Содржина на предметната програма:  

Тематска мрежа: Промоција, Деловна комуникација 

Теми: Биографија, пријава за работа, портфолио, деловни разговори, промоција, саем, 

туристичка берза, договори 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 

16.2. Самостојни задачи 25 

16.3. Домашно учење - задачи 25 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
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61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, и 

сл.) 

20. Јазик на кој се изведува наставата Германски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јаготка 

Стрезовска 

Деловни 

комуникации на 

германски јазик 

ЦНИР-Охрид 2014 

2. Цицковска, 

Алаѓозовски  

Деловна 

кореспонденција 

ЦНИР-Охрид 2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Levy-Hillerich, 

Serena, Baric, 

Cickovska 

Mit Deutsch 

Studieren 

arbeiten leben 

Archipelago 

Milano 

2010 

2. Rau-Grceva Großes 

Makedonisch-

Deutshes Wörterbuch 

Magor, Skopje 2006 

3.  Автентични 

материјали 

онлајн  
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Облигационо право 

2. Код ХРМ8ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) I (прв) 

6. Академска година / семестар 4/8 7.  Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставници проф.д-р Ристо Речкоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан осми семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основните елементи и карактеристики на облигационото право, 

неговото место во правниот систем на Република Македонија, начелата на облигационото 

право како фундаментален елемент, поимот и видовите облигациони односи, нивното 

настанувањ, дејство и содржина како и нивното престанување. Особен акцент се става на 

посебните видови договори, како основен инструмент на облигационото право, потоа 

изучување на другите видови облигациони одоси, како и штетата. 

11. Содржина на предметната програма:  

Поим, извори и начела на облигационото право 

Поим и видови на облигациони односи 

Настанување, содржина, дејство, промени и престанување на облигационите односи 

Различни видови облигациони договори 

Штета 

Останати облигациони односи 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив 

фонд на време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

 30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови Мах. 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10  

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на 

зададени активности (проектни задачи, 
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самостојни задачи, и сл.) 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот 

на наставата од страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Р.Речкоски Облигационо 

право-скрипта 

Коста Абраш 2011 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Г.Галев, Ј.Дабовиќ- 

Атанасовска 

Облигационо 

право 

Центар за 

европско 

применето 

право и 

економија 

2009 

2. R.Zimmermann  The Law of 

Obligations: Roman 

Foundations of 

the Civilian 

Tradition 

Oxford 

University 

Press, USA 

1996 

3. Р.Речкоски Граѓанско право Коста 

Абраш, 

Охрид 

2011 

4.   Закон за 

облигационите 

односи , „Службен 

весник на РМ” бр. 

18/2001, 4/2002, 

5/2003, 84/2008, 

81/2009 и 

161/2009, 215/2021 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Здравствен туризам 

2. Код 8ХХ 

3. Студиска програма ХРМ 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угоститлество-Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 4/8  Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Катерина Ангелевска-Најдеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

осми семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е студентите да се 

запознаат со карактеристиките кои ги има здравствениот туризам во развојот на определените 

сегменти на оваа дејност.  Преку оваа дисциплина ќе се овозможи запознавање со влијанието 

што го има животната средина врз здравјето на луѓето, карактеристиките на туристичката 

понуда и туристичката побарувачка и неговите селективни  карактеристики. Во рамките на 

третманот на здравствениот туризам како дел од развојните  карактеристики на животната 

средина студентите ќе можат посебно внимание да обрнат на  начинот  на  исхрана,  

користењето  на  нутрицистичките  и  гастрономските  вредности  и  диеталните компоненти во 

третманот на овој вид селективност. 

 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во здравствениот туризам, генерички потенцијали 

на емитивните сфери за здравствен туризам (побарувачка за здравствен туризам), атрактивни 

потенцијали на рецептивните просторни средини за развој на здравствениот туризам (понуда 

за здравствен туризам), промоција на здравствениот туризам, гастрономските специјалитети 

како туристичка вредност на здравствениот туризам, влијанието на рељефните и климатските 

карактеристики на туристичката дестинација врз развојот на здравствениот туризам, водата 

како гастрономска и здравствено-туристичка основа, селективни видови здравствен туризам, 

јавното здравство и здравствениот туризам. 

 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

20 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 
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61 х до 70 

бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

Здравствен 

туризам 

Работен 

материјал 

 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. John Connell Medical 

tourism 

University of 

Sydney 

2011 

2. Milica Z. 

Bookman, 

Karla R. 

Bookman 

Medical 

tourism in 

developing 

countries 

Palgrave 

Macmillan, New 

York 

2007 

3. Melanie Smith, 

Laszlo Puczko 

Health, 

tourism and 

hospitality 

(wellness, 

spas and 

medical 

travel) 

Routledge, 

London, New 

York 

2014 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Менаџмент на производство на храна во угостителството 

2. Код ХРМ 8XX 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство  - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година / семестар 4/8 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Симона Мартиноска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан осми семестар. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења од областа на менаџментот и 

неговата примена во утостителското производство на храна 

11. Содржина на предметната програма: Угостителството како стопанска дејност, Храна и исхрана, 

Маркетинг на храна и пијалаци, Квалитетот како средство за задоволување на  

потребите на потрошувачите, Набавна функција, Производна функција,  

Контрола на угостителското производство на храна и пијалаци,  

Санитарно-хигиенска безбедност во угостителското производство на храна, Правилна исхрана и 

производство на храна во угостителството 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско изработување 

на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни и други активности, 

според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

150 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25часови 

16.2. Самостојни задачи 25часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 
10бодови 

17.3. Активност и учество 10бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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 Редовно следење на настава и активнпст на 

студентите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. Литература 
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22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. С. Мартиноска Менаџмент на 

производство на 

храна во 

угостителството 

ФТУ-

Охрид 

2003 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Политика на развој на туризмот 

2. Код ХРМ 8XX 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство  - Охрид 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година / семестар 4/8 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Симона Мартиноска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан осми семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења од областа на 

туристичката политика, развојот на современиот туризам во светот, организации во туризмот 

11. Содржина на предметната програма: Политиката на развој во туризмот како специфична научна 

дисциплина, економска политика, туристичка политика, туристички развој, државна 

интервенција во туризмот, светски искуства, политика на развој на туризмот во Р. Македонија 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 часови 

14. Распределба на 

расположивото време 
3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

45часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

30часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  25часови 

16.2. Самостојни задачи 25часови 

16.3. Домашно учење - задачи 25часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 
10бодови 

17.3. Активност и учество 10бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 

бода 

6 (шест) (E) 

61 х до 70 

бода 

7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на зададени 

активности (проектни задачи, самостојни задачи, и 

сл.) 

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

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од 

страна на студентите 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Н. Ацковски, 

М. Ацковска 

Политика за 

развој на 

туризмот 

ФТУ Охрид 2005 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. F. Theobald, 

Wiliam 

Global 

Tourism 

Elsevier - 

Butterworth 

Heinemann 

USA 

2005 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Патнички агенции 

2. Код 8ХХ 

3. Студиска програма ХРМ 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 4/8 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д‐р Катерина Ангелевска‐Најдеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

осми семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на овој предмет е студентите да стекнат 

знаења за посредничката дејност во туризмот, за важноста и влијанието на туристичките 

агенции врз развојот на туризмот,  за условите што треба да се исполнат за отворање на 

туристичка агенција, за специфичностите во работата на туристичките агенции, креирањето и 

пласманот на туристичките аранжмани и анализата на работењето на туристичките агенции 

 

11. Содржина на предметната програма: Местото и улогата на туристичките агенции на 

туристичкиот пазар, услови за работа на туристичките агенции, потребни ресурси за 

извршување на деловните операции во агенциската дејност, посреднички деловни односи на 

туристичките агенции, специфичности на работниот процес и организационата структура на 

туристичките агенции, туристички аранжмани, диференцијација на туристичките агенции, 

стекнување лиценца за вршење посредничка туристичка дејност 

 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 часови  

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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) 
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19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на 

зададени активности (проектни задачи, 

самостојни задачи, и сл.) 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Проф. Д-р 

Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

Патнички 

агенции 

Работен 

материјал 

 

2. Проф. Д-р 

Науме 

Мариноски 

Туристички 

агенции 

ФТУ 2000 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Vesna Spasić Menađnemt 

turističkih 

agencija i 

organizatora 

putovanja 

FTHM, 

Singidunum, 

Beograd 

2010 

2. Gwenda Syratt, 

Jane  Archer  

“Manual of 

Travel Agency  

Practice” 

Elsevier, Oxford 2004 

3. Dennis E. 

Deuschl   

“Travel and 

Tourism  Public 

Relations” 

Elsevier, Oxford 2006 

  4. Gwenda Syratt   “Manual of 

Travel Agency  

Practice”   

Butterworth‐

Heinemann,  

Oxford 

1995 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Финансиски менаџмент 

2. Код ХРМ 8ХХ 

3. Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 4/8 7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник проф. д-р Климе Попоски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

осми семестар 

10. По завршување на наставата, студентите треба да бидат способни:  

 да ја осознаат улогата и местото на финансискиот менаџер, како и неговата 

одговорност во однос на друштвото, акционерите и заедницата;  

 да ја анализираат финансиската состојба на претпријатијата и да ги интерпретираат 

основните финансиски показатели;  

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

документи;  

 да ја разберат временската вредност на парите како основен и најважен концепт во 

рамките на финансискиот менаџмент, во кој се вклучени основите на вкаматувањето и 

дисконтирањето. 

 да ги научат различните методи на пресметка на вредноста на долгорочните хартии од 

вредност; 

 да се запознаат со извори на финансирање на стопанските субјекти и нивните 

карактеристики и да се оспособат да извршат избор на оптималната структура на 

капиталот;  

11.  Вовед во финансискиот менаџмент 

 Осврт кон финансиските извештаи 

 Финансиска анализа 

 Финансиско планирање 

 Временска вредност на парите 

 Оценка на ефикасноста на капиталните вложувања 

 Долгорочно финансирање 

 Вреднување на долгорочни хартии од вредност 

 Управување со обртни средства  

 Краткорочно финансирање 

 Трошок на капиталот 

 Структура на капиталот 

12. Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на 

наставни и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат 

и/или на хибриден начин. 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

150 часови  

14. Распределба на 

расположивото време 

3+2 

15. Форми на наставните 15.1. Предавања- теоретска настава.  45 часови 
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активности 15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 

бода 

8 (осум) (C) 

од 81 до 90 

бода 

9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 

10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 

Присуство на предавања, исполнување на 

зададени активности (проектни задачи, 

самостојни задачи, и сл.) 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Надворешна и внатрешна евалуација, 

пополнување анонимна анкета за квалитетот на 

наставата од страна на студентите  

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Климе Попоски Финансиски 

менаџмент 

Авторизирани 

предавања 

2021 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

     

     

       

 
  



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

337 

 

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

1.  Наслов на наставниот предмет Менаџмент на знаење  

2.  Код ХРМ 8ХХ 

3.  Студиска програма Хотелско-ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство -Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6.  Академска година / семестар 4/8 7.  Број на ЕКТС кредити 6 

8.  Наставник проф. д-р Бранко Николовски 

9.  Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан осми семестар. 

10.  Цели на предметната програма (компетенции): Развој на компетенции и стекнување на 

теоретско знаење за индивидуалното, групното и организациското учење, и нивната улога во 

процесот на менаџментот на знаење во туристичките организации. 

11.  Содржина на предметната програма: Различни теоретски парадигми во менаџментот на знаење. 

Критичка евалуација на современите тенденции во менаџментот на знаење. Димензии на 

индивидуалното, групното и организациското учење, релевантни за менаџментот на знаење. 

Димензии на субјективното, објективното, интерперсоналното, имлицитното, и тацитното 

знаење, релевантни за менаџментот на знаење.  Организациски и социјални импликации кои 

произлегуваат од менаџментот на знаењето. Креирање и трансфер на знаењето во туристичката 

организација. Методи, техники и средства во менаџментот на знаење. Значење на современата 

технологија за менаџментот на знаење. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 часови 

14.  Распределба на расположливото 

време 

3+2 

15.  Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, аудиториски), 

семинари,тимска работа 

30 часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 25 часови 

16.2 Самостојни задачи 25 часови 

16.3 Домашно учење 25 часови 

17.  Начин на оценување 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода  5 (пет)(F) 

Од 51 до 60 бода  6(шест)(E) 

      Од 61 до 70 бода  7(седум)(D) 

      Од 71 до 80 бода 8(осум)(C) 

       Од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

     Од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

положени два колоквиуми, редовност и активност на 

предавања и вежби,  изработка на семинарска работа/ 

студија на случај. 
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20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21.  Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација  

Пополнување на анонимна анкета од страна на студентите 

во врска со квалитетот на наставата 

22.  Литература  

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аслимоски, Б. Организациско 

учење и 

менаџмент на 

знаење во 

туристичките 

организации 

ФТУ-Охрид 2006 

2.     

3.     

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Laurence Prusak Knowledge 

Management and 

Organizational 

Learning: A 

Reader 

Oxford 

University 

Press, U.S.A. 

2006 

2.     

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

1.  Наслов на наставниот предмет Осигурување во земјоделството 

2.  Код ХРМ 8XX 

3.  Студиска програма Хотелско- ресторански менаџмент 

4.  Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

5.  Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6.  Академска година / семестар 4/8 7.  
Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8.  Наставник доц. д-р Стевчо Мечески 

9.  
Предуслови за запишување на 

предметот 

Исполнување на условите предвидени за запишување на 

осми семестар 

10.  

Цели на предметната програма (компетенции): 

Цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења од областа на земјоделското 

осигурување, односно теоретските и апликативните аспекти на еден исклучително комплексен 

поим ризик, како и самиот бизнис осигурување и неговата поврзаност со земјоделското 

производство. 

11.  Содржина на предметната програма: 

 Осигурување – поим, суштина и развој; 

 Поим и суштина на проучување на осигурувањето во земјоделството;  

 Функции и елементи на осигурувањето во земјоделството; 

 Специфичности на земјоделството за правилна примена на осигурувањето; 

 Фактори на земјоделско производство;  

 Производна структура на земјоделството; 

 Осигурување на растително производство во земјоделството; 

 Општи и посебни услови за осигурување на растително производство;  

 Осигурување на посеви и плодови;  

 Ризици, премии, осигурнина и ликвидација на штета во земјоделско осигурување;  

 Осигурување на тутун; 

 Системи на земјоделско осигурување во развиените земји; 

 Осигурување на животни. 

12.  Методи на учење: Следење на настава, индивидуално учење, индивидуално или тимско 

изработување на семинарска работа, есеј, проектен труд реализација на сите форми на наставни 

и други активности, според околностите, со физичко присуство, по електронски пат и/или на 

хибриден начин. 

13.  Вкупен расположлив фонд на 

време 

150 

14.  Распределба на расположливото 

време 

3+2 

15.  Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска настава 45 часови 

15.2 Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

30 часови 

16.  Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 45 часови 

17.  Начин на оценување: колоквиуми, завршен испит 

17.1 Тестови 80 бодови 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 
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18.  Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 

до 50 бода 5 (пет)(F) 

од 51 до 60 бода 6(шест)© 

од 61 до 70 бода 7(седум)(D) 

од 71 до 80 бода 8(осум)© 

од 81 до 90 бода 9(девет)(B) 

од 91 до 100 бода 10(десет)(A) 

19.  Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на наставата и исполнување на зададени 

активности 

20.  Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21.  Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Надворешна и внатрешна евалуација, пополнување 

анонимна анкета за квалитетот на наставата од страна на 

студентите  

22.  Литература  

22.

1 

Задолжителна литература 

Ред

. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дојчиновски Т. 
Осигурување во 

земјоделството 
ФТУ – Охрид 2005 

22.

2 

Дополнителна литература 

Ред

. 

бро

ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Kocovic J.,  

Sulejic P. 
Osiguranje 

Ekonomski fakultet – 

Beograd 
2002 

2. Ray P. K. 

Agricultural Insurance 

– Theory and Practice 

and Application to 

Developing Countries 

Pergamon Press Ltd., 

Oxford 
1981 

3. Милошевиќ Б. Вовед во осигурување ФТУ – Охрид 2006 

4. 
Voughan E., 

Voughan T. 

Fundamentals of Risk 

and Insurance 

John Wiley&Sons,  

New York 
1996 

5.   

Брошура за 

осигурување во 

земјоделството 

Агенција за 

супервизија на 

осигурување 

2016 
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ПРИЛОГ БР. 4 
 

 

 

 

1. Прилог бр.4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската 

програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 
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ПРИЛОГ БР. 4 

Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Катерина Ангелевска-Најдеска 

2. Дата на раѓање 12.03.1974 

3. Степен на образование VIII- Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството 

Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

1997 

(26.12.1997) 

УКЛО-Битола, 

Факултет за туризам 

и угостителство 

Магистериум 2004 

(26.05.2004) 

УКЛО-Битола, 

Факултет за туризам 

и угостителство 

Докторат  2009 

(09.11.2009) 

 

 

УКЛО-Битола, 

Факултет за туризам 

и угостителство 

 

  Докторат 2016 

(12.12.2019) 

 

УКИМ-Скопје, 

Економски институт 

 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

514 – Туризам 

и 

угостителство 

Туризам и 

угостителство 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

514 – Туризам 

и 

угостителство 

51403-Туристички 

агенции 

51419-Туризам и 

друго 

 

 

 Општествени 

науки 

503 – 

Економски 

нуки 

50325-Маркетинг 

50329-Економски 

науки и друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор, 51403, 

51419, 50325, 50329 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Патнички агенции Туризам, Хотелско-ресторански 

менаџмент, Гастрономија, Менаџмент 

во услужен сектор /Факултет за туризам 

и угостителство-Охрид 

2. Валоризација на туристички 

ресурси 

Туризам, Хотелско-ресторански 

менаџмент, Гастрономија, Менаџмент 

во услужен сектор /Факултет за туризам 

и угостителство-Охрид  
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3. Здравствен туризам Туризам, Хотелско-ресторански 

менаџмент, Гастрономија, Менаџмент 

во услужен сектор /Факултет за туризам 

и угостителство-Охрид 

4. Агенциско работење Туризам, Хотелско-ресторански 

менаџмент, Гастрономија, 

Осигурување, Менаџмент во услужен 

сектор /Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

 5. Маркетинг Туризам, Хотелско-ресторански 

менаџмент, Гастрономија, 

Осигурување, Царина и шпедиција, 

Менаџмент во услужен сектор 

/Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

 6. Стратегии на интегрирано 

пазарно комуницирање 

Туризам, Хотелско-ресторански 

менаџмент, Гастрономија, 

Осигурување, Царина и шпедиција, 

Менаџмент во услужен сектор 

/Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Сообраќај во туризмот 

(напредно ниво) 

Туризам, Осигурување/Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

2. Маркетинг менаџмент Осигурување, Царина и шпедиција, 

Туризам  / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид  

 3. Однесување на потрошувачите Осигурување, Туризам  / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

 4.  Меѓународен маркетинг Осигурување, Туризам  / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

 5.  Управување со продажба на 

услуги 

Осигурување, Туризам  / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

 6. Туристички вредности Туризам, Осигурување / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Маркетинг методологија во 

туризмот 

Туризам 

2. Истражување и менаџирање со 

ризиците во туристичкиот 

бизнис 

Туризам 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. Катерина Ангелевска-

Најдеска, Јован 

Стојаноски 

“Marketing activities for 

expanding assortment and 

promotion of insurance 

companies services” 

International scientific 

conference on 

economics and 

management - EMAN 

2017, 30 march, 2017, 

Ljubljana, Slovenia 
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2. Елена Цицковска, 

Катерина Ангелевска-

Најдеска, Климент 

Наумов 

”Intercultural 

competences of the tourist 

guides hired by the travel 

agencies in Ohrid” 

International scientific 

conference on 

economics and 

management - EMAN 

2017, 30 march, 2017, 

Ljubljana, Slovenia 

3. Катерина Ангелевска-

Најдеска, Симона 

Мартиноска 

“Tourist resources 

valorisation through the 

market mechanism” 

 

International 

Scientific Symposium: 

The 6th international 

conference on tourism 

and sustainable 

development, 

Timisoara, Romania, 

2017 

4. Катерина Ангелевска-

Најдеска 
“Identification of 

competitive advantages - 

condition for a successful 

appearance of insurance 

companies in the 

insurance market” 

Second international 

scientific conference 

on It, Tourism, 

Economics, 

Management and 

Agriculture - ITEMA 

2018, Graz University 

of Technology 

Steyrergasse 30 

GRAZ, AUSTRIA,  

ember 8, 2018 

5. Катерина Ангелевска-

Најдеска 
“Assessing the insurance 

market and predicting the 

sale of insurance services” 

XIV International 

Scientific Conference 

on Service sector 

INSCOSES 2018, 

Ohrid 14-15 

September 2018 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. EU IPA CROSS 

BORDER PROGRAMME 
Interreg-IPA CBC I-

TOUR-Increasing Tourism 

Opportunities through 

Utilization of Resources I-

TOUR 

2018-2020 

2. ДЕКОНС-ЕМА, 

Друштво за еколошки 

консалтинг 

План за управување на 

Националниот Парк 

Пелистер 

2020-2030 

3.    

4.    

5.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи менторство – да / член на комисија – да 

11.3. Докторски дисертации менторство – да / член на комисија – да 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Елена Цицковска, 

Катерина Ангелевска-

Најдеска, Климент 

Наумов 

”Intercultural 

competences of the tourist 

guides hired by the travel 

agencies in Ohrid” 

International 

scientific conference 

on economics and 

management - EMAN 

2017, 30 march, 2017, 

Ljubljana, Slovenia 

2. Катерина Ангелевска-

Најдеска, Симона 

Мартиноска 

“Tourist resources 

valorisation through the 

market mechanism” 

 

International 

Scientific Symposium: 

The 6th international 

conference on tourism 

and sustainable 

development, 

Timisoara, Romania, 

2017 

3. Катерина Ангелевска-

Најдеска 
“Assessing the insurance 

market and predicting the 

sale of insurance 

services” 

 

XIV International 

Scientific Conference 

on Service sector 

INSCOSES 2018, 

Ohrid 14-15 

September 2018 

4. Симона Мартиноска, 

Катерина Ангелевска-

Најдеска 

Criteria and standards for 

sustainable tourism” 

7th International 

Congress, Hospitality 

as a quality factor of 

tourist destination 

offer and 

competitiveness, 

Belgrade, Serbia,  

ember 2018 
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5. Катерина Ангелевска-

Најдеска 
“Identification of 

competitive advantages - 

condition for a successful 

appearance of insurance 

companies in the 

insurance market” 

Second international 

scientific conference 

on It, Tourism, 

Economics, 

Management and 

Agriculture - ITEMA 

2018, Graz University 

of Technology 

Steyrergasse 30 

GRAZ, AUSTRIA,  

ember 8, 2018 

6. Катерина Ангелевска-

Најдеска 
 “Creating and 

introducing new products 

as a strategy for 

positioning the insurance 

company”  
 

"Employment, 

education and 

entrepreneurship", 

Белград, Србија, 

октомври 2019 год. 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Катерина Ангелевска-

Најдеска, Габриела 

Ракичевиќ, Сретен 

Миладинодки 

“The importance of 

marketing management 

activities for tourist 

destination development”  

KNOWLWDGE 

International Journal, 

Vol. 20.3, Bansko, 

Bulgaria, December, 

2017 

2.    

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

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Елена Цицковска, 

Катерина 

Ангелевска-

Најдеска, Климент 

Наумов 

”Intercultural 

competences of 

the tourist guides 

hired by the travel 

agencies in 

Ohrid” 

International scientific 

conference on 

economics and 

management - EMAN 

2017, Ljubljana, 

Slovenia 

30 march, 

2017  

2. Катерина 

Ангелевска-

Најдеска, Јован 

Стојаноски 

“Marketing 

activities for 

expanding 

assortment and 

promotion of 

insurance 

companies 

services” 

International 

scientific conference 

on economics and 

management - EMAN 

2017, Ljubljana, 

Slovenia 

30 march, 

2017 

3. Катерина 

Ангелевска-

Најдеска, Симона 

Мартиноска 

“Tourist 

resources 

valorisation 

through the 

market 

mechanism” 

International Scientific 

Symposium: The 6th 

international 

conference on 

tourism and 

sustainable 

development, 

Timisoara, Romania, 

2017 
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  4. Катерина 

Ангелевска-

Најдеска, Габриела 

Ракичевиќ, Сретен 

Миладиноски 

“The importance 

of marketing 

management 

activities for 

tourist destination 

development” 

KNOWLWDGE 

International Journal, 

Vol. 20.3, Bansko, 

Bulgaria, 

December, 

2017  

  5. Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

“Assessing the 

insurance market 

and predicting the 

sale of insurance 

services” 

Меѓународна 

конференција: XIV 

International 

Scientific Conference 

on Service sector 

INSCOSES 2018, 

Ohrid  

14-15 

September 

2018 

  6. Симона 

Мартиноска, 

Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

“Criteria and 

standards for 

sustainable 

tourism” 

 

Меѓународен 

конгрес: 7th 

International 

Congress, Hospitality 

as a quality factor of 

tourist destination 

offer and 

competitiveness, 

Belgrade, Serbia 

 ember, 

2018 

  7. Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

“Identification of 

competitive 

advantages - 

condition for a 

successful 

appearance of 

insurance 

companies in the 

insurance 

market” 

 

Second international 

scientific conference 

on It, Tourism, 

Economics, 

Management and 

Agriculture - ITEMA 

2018, Graz University 

of Technology 

Steyrergasse 30 

GRAZ, AUSTRIA,  

 ember 8, 

2018 

  8. Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

“The impact of 

crises on the 

safety of the 

tourist 

destination” 

Меѓународна научна 

конференција: 

Društveno - 

ekonomski razvoj i 

bezbednost lokalne 

zajednice sa 

akcentom na grad 

Valjevo i Kolubarski 

okrug, Valjevo, Srbija  

18-20 

April 2019 

  9. Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

“Creating and 

introducing new 

products as a 

strategy for 

positioning the 

insurance 

company” 

Меѓународен научен 

симпозиум: 

"Employment, 

education and 

entrepreneurship", 

Белград, Србија 

Октомври 

2019 год. 
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Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Цветко Андреески 

2. Дата на раѓање 05.05.1970 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на технички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 1995 Електротехнички 

факултет – Скопје 

Магистериум 1998 Електротехнички 

факултет – Скопје 

Докторат    

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Технички науки 2.12 2.12208 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Технички науки 2.12 2.12208 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Основи на информациски и 

комуникациски технологии 

Сите студиски програми на ФТУ 

2. Актуарство Осигурување 

3. Современи технологии и 

медиуми на промоција 

Менаџмент во услужен софтвер 

4.   

5.   

6.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Квантитативни методи Сите студиски програми на ФТУ 

2. Студија на случај и методи на 

истражување во осигурувањето 

Осигурување 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на истражување во 

осигурувањето 

Менаџмент во услужен сектор 

2. Веројатност и актуарство Менаџмент во услужен сектор 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. Cvetko Andreeski, 

Daniela Mechkaroska 
Modelling, forecasting and 

testing decisions for 

seasonal time series in 

tourism 

Acta Polytechnica 

Hungarica, 2020, Web 

of Science Journal 

2. Biljana Petrevska, Cvetko 

Andreeski 

More or less sustainable? 

Assessment from a policy 

perspective 

Sustainability, 2020, 

Journal of Web of 

Science 

3.    

4.    

5.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Ivanka Nestoroska, 

Cvetjko Andreeski et.al 

Teaching 2030 Erasmus project K2, 

2018-2020 

2. Cvetko Andreeski, Naume 

Marinoski 

Моделирање и 

предвидување на 

основните параметри во 

туризмот 

Министерство за 

економија, 2017 

3. Александар Трајков, 

Науме Мариноски, 

Цветко Андреески 

Анализа на економските 

ефекти од развојот на 

туризмот 

Општина Охрид, 

2019 

4.    

5.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Науме Мариноски, 

Сашо Коруновски, 

Иванка Нестороска, 

Цветко Андреески 

Изработка на три 

подстратегии за развој на 

Активен, Рурален и 

Културен туризам 

Министерство за 

економија, 2019 

2. Иванка Нестороска, 

ДСнежана Дичовска, 

Цветко Андреески 

iTour проект, Македонија 

- Грција 

ИПА канцеларија за 

проекти, 2018-2019 

3.    

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 2 

11.2. Магистерски работи 1 

11.3. Докторски дисертации 2 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. Број Автори Наслов Издавач / година 
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1. Cvetko Andreeski, 

Daniela Mechkaroska 

Modelling, forecasting and 

testing decisions for 

seasonal time series in 

tourism 

Acta Polytechnica 

Hungarica, 2020, Web 

of Science Journal 

2. Biljana Petrevska, Cvetko 

Andreeski 

More or less sustainable? 

Assessment from a policy 

perspective 

Sustainability, 2020, 

Journal of Web of 

Science 

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. Број Автори Наслов Издавач / година 

1. Cvetko Andreeski, 

Daniela Mechkaroska 

Modelling, forecasting and 

testing decisions for 

seasonal time series in 

tourism 

Acta Polytechnica 

Hungarica, 2020, Web 

of Science Journal 

2. Biljana Petrevska, Cvetko 

Andreeski 

More or less sustainable? 

Assessment from a policy 

perspective 

Sustainability, 2020, 

Journal of Web of 

Science 

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

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Cvetko Andreeski, 

Biljana Petrevska 

Forecasting 

Dynamic Tourism 

Demand using 

Artificial Neural 

Networks 

ETAI 2021 2021 

2. Biljana Petrevska, 

Aleksandra Terzić, 

Cvetko Andreeski 

MODELLING THE 

EXTENT OF 

SUSTAINABILITY 

OF TOURISM 

DESTINATIONS 

IN SERBIA 

International 

Scientific Conference 

GEOBALCANICA 

2021 

3. Biljana Petrevska, 

Cvetko Andreeski, 

Tanja Mihalič 

SUSTAINABLE 

TOURISM AND 

UNESCO STATUS 

BENEFITS: 

PERCEPTIONS OF 

RESIDENTS OF 

OHRID 

 

Third International 

Scientific Conference 

ISCTBL 

2020 

  4. CJ Andreeski, GM 

Dimirovski 

Perceptron Model 

of Forecasting Life 

Exapectancy via 

Insurance Lee-

Carter Mortality 

Function 

IEEE International 

Conference on 

Systems, Man and 

Cybernetics 

2018 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, втор и 

трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Пере Аслимоски 

2. Дата на раѓање 07.071962 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

1986 Филозофски факултет – Скопје 

Магистер на 

науки 

1996 Филозофски факултет – Скопје 

Доктор на 

социолошки 

науки 

1999 ИСППИ – Скопје 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

5 Општествени 

науки 

511  
51412 

7 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

5 Општествени 

науки 

511 

 
51123 

8.  
Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет Св. Климент 

Охирдски₺ – Битола, 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор 

51412; 

51123; 

51610. 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

 

Социологија на туризмот 

Туризам, Хотелско – ресторански менаџмент,   

Гастрономија, Царина и шпедиција, 

Осигурување 

 Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

2. 

 

Социологија 

Осигурување ,Туризам, Хотелско – ресторански 

менаџмент,   Гастрономија, Царина и 

шпедиција,  

 Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

 
3. 

 

Безбедност во туризмот 

Туризам, Хотелско – ресторански менаџмент,   

Гастрономија, Царина и шпедиција, 
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  Осигурување 

 Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

 

4. 

 

Социјална патологија 

Туризам, Хотелско – ресторански менаџмент,   

Гастрономија, Царина и шпедиција, 

Осигурување 

 Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

    

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Методологија на научно 

истражувачката работа  

Туризам, Царина и шпедиција, Осигурување 

 Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

2.   

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Етика во научно истражувачката 

работа , втор член 

Туризам 

 Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

2.   

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Pere Aslimoski, Saše 

Gerasimoski,  

MODELS OF 

SOCIO-

CULTURAL 

ACCEPTANCE / 

REJECTION AND 

SECURITY 

CONSEQUENCES 

AT TIMES OF 

MIGRANT CRISIS 

 

Филозофски факултет, Институт за 

одбрана безбедност мир, 

конференција, 2018 г 

2. 

Pere Aslimoski, Saše 

Gerasimosk 

SOCIOPATHOLOG

ICAL ASPECTS OF 

BETTING 

 

Меѓународен годишник, Факултет 

за безбедност, Скопје, 2019 г. 

      

      

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    
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4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Ј.Спасески, 

П.Аслимоски и 

С.Герасимоски 

Основи на приватна 

безбедност 

Факултет за безбедност 

Скопје, 2017 

2. 

А. Станојоска 

П.Аслимоски 

 

Криминологија Правен факултет,  2019 

3. 
Ј.Спасески, 

П.Аслимоски и 
Безбедност во туризмот ФТУ, 2017 

4. 
П.Аслимоски и 

С.Герасимоски 
Социологија на туризмот ФТУ, 2016 

5. 

С. Герасимоски 

О. Бачановиќ 

П.Аслимоски 

Социјална патологија 
Факултет за безбедност 

Скопје, 2019 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. Автор              Н     Наслов Издавач / година 
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број 

1.     

2.     

 12.3 

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

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Ристо Гогоски 

2. Дата на раѓање 06.03.1961 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

1983 Економски факултет 

Скопје  

Магистериум 1989 Економски факултет 

Скопје 

Докторат  2004 Економски факултет 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 503 

Банкарство 50321 

Финансии 50326 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени науки Економски 

науки 503 

Политичка економија 

50301 

Банкарство 50321 

Финансии 50326 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

УКЛО Битола; Факултет за 

туризам и угостителство -  

Охрид 

Редовен професор 

Политичка економија; 

Банкарство; Меѓународни 

економски односи; 

Финансии 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Економија Осигурување; Туризам; Царина; МУС; 

ХРМ; Гастрономија 

2. Платни системи МУС; Осигурување; Туризам; 

Царина;ХРМ; Гастрономија 

3. Меѓународни економски односи Осигурување; Туризам; Царина; МУС; 

ХРМ; Гастрономија  

4.   

5.   

6.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Финансиски трансакции Царина; Туризам; Осигурување 

2. Банкарство Туризам; Осигурување 

 3. Современифинансиски системи Туризам; Осигурување; Царина  

 4. Меѓународни економски односи Туризам 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Финансиска економија Менаџмент на услужен сектор 

2.   

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

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. Ристо Гогоски “THE RELATIONSHIP 

BETWEEN HOUSHOLD 

CONSUMPTION AND 

ACTIVITIES OF 

TOURISM IN RN 

MACEDONIA”, XV 

International Scientific 

Conference on Service 

sector INSCOSES 2020, 

Ohrid 11-12 September 

2020. 

 

 

2. Ристо Гогоски “PLACE AND THE 

ROLE OF ACTIVITIES 

OF TOURISM AND 

HOSPITALITY IN THE 

SERVICE SECTOR OF 

THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA”, The 

Fourth International 

Scientific Conference 

TOURISM IN FUNCTION 

OF DEVELOPMENT OF 

THE REPUBLIC OF 

SERBIA Tourism as a 

Generator of Employment, 

UNIVERSITY OF 

KRAGUJEVAC FACULTY 

OF HOTEL 

MANAGEMENT AND 

TOURISM IN VRNJACKA 

BANJA Vrnjacka Banja, 30 

May - 1 June, 2019. 

Republik of Serbia.  

 

 

3. Ристо Гогоски 

Васко Цуцулески 
“GASTRONOMIC 

TOURISM, CREATIVE 

ECONOMY AND 

POSSIBILITY FOR 

ECONOMIC 

DEVELOPMENT”, 13th 

Symposium with 

international participation 

" el Technologies and 

Economic Development" 

Organized by: Faculty of 

Technology, Leskovac Co-

organizer: Serbian 

Academy of Sciences and 

Arts (SANU) - Branch in 

Niš, Leskovac, October, 

18-19, 2019. 
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4. Ристо Гогоски 

Братислав Милошевиќ 

КлиментНаумов 

“THE TOURISM AND 

HOSPITALITY 

COMPANIES AND THE 

CREDIT ACTIVITY OF 

THE BANKS IN THE 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA”, 14th 

International Scientific 

Conference on Service 

sector INSCOSES 2018, 

Ohrid 14-15 September 

2018 Ohrid, Republic of 

Macedonia. 

 

 

5. Ристо Гогоски 

Климент Наумов 
CAPITAL AND 

INVESTMENTS IN 

COMPANIES IN 

TOURISM AND 

HOSPITALITY IN THE 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA; The Third 

International Scientific 

Conference TOURISM IN 

FUNCTION OF 

DEVELOPMENT OF THE 

REPUBLIC OF SERBIA - 

Tourism in the Era of 

Digital Transformation - 

May 31st - June 2nd 2018;  
 Vrnjačka Banja, Serbia . 

 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Науме Мариноски 

Ристо Гогоски 

“Програма за развој на 

Југозападниот планински 

регион на РМ за перид 

20120-2025 година”, 

учество во стручен тим, 

во рамки на проект во 

соработка со GTZ RED 

Програма за регионален 

економски развој на 

Македонија; (GTZ) 

октомври-декември  2020 

год. 

 

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

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

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог 

бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Татјана Димоска 

2. Дата на раѓање 16.10.1974 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научен степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Доктор на 

економски 

науки 

27.05. 2009  Универзитет“Св. 

Кирил и Мeтодиј”– 

Скопје, Економски 

институт, Скопје 

Магистер на 

науки од 

областа на 

туризмот и 

угостителството 

04.05. 2005 Универзитет  “Св. 

Климент Охридски” – 

Битола, Факултет за 

туризам и 

угостителство  - Охрид 

Дипломиран 

организатор по 

туризам и 

угостителство 

(VII/1 степен) 

29.10.1997 Универзитет  “Св. 

Климент Охридски” – 

Битола, Факултет за 

туризам и 

угостителство  - Охрид 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5.00 5.14 51419 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5.00 5.03 50305 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

Редовен  Професор 

50305 (Економски развој) 

50310 (Просторна економија и 

екологија) 

50329 (Економски науки - 

Друго) 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Одржлив развој на туризмот Туризам, Хотелско-Ресторанска, 

Гастрономија, ГИД, Осигурување, 

Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид 

2. Економија на развој Туризам, Хотелско-Ресторанска, 

Гастрономија, ГИД, Осигурување, 

Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид 

 3. Култура и одржлив развој Менаџмент во услужен сектор 

(Менаџмент во културата) / ФТУ-Охрид 

 4.  Економика на претпријатија Туризам, Хотелско-Ресторанска, 

Гастрономија, ГИД, Осигурување, 

Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид 

 5.  Економика на туризам и 

угостителство 

Туризам, Хотелско-Ресторанска, 

Гастрономија, ГИД, Осигурување, 

Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Туризам и локален економски 

развој 

Туризам, Хотелско–Ресторанска, 

Гастрономија, ГИД,  Осигурување, 

Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид 

2. Одржливост во угостителската 

индустрија 

Гастрономија, исхрана, диететика/ ФТУ 

– Охрид 

 3. Компаративен јавен менаџмент Туризам, Хотелско–Ресторанска, 

Гастрономија, ГИД,  Осигурување, 

Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид 

 4. Туризмот во националното 

стопанство 

Туризам, Хотелско–Ресторанска, 

Гастрономија, ГИД,  Осигурување, 

Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид 

 5. Е-бизнис Туризам, Хотелско–Ресторанска, 

Гастрономија, ГИД,  Осигурување, 

Царина и Шпедиција / ФТУ-Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Истражување на 

претприемничкиот и  одржлив 

туристички развој 

Туризам/ ФТУ Охрид 

  2. Институционална димензија на 

одржливиот развој на туризмот 

Туризам/ ФТУ Охрид 

  3. Економија и менаџмент на 

развојот и иновациите 

МУС/ ФТУ Охрид 

10. 

 

Селектирани резултати 

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / Година 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

 1. Проф. Д-р Татјана 

Димоска 
“Социо-економски 

ефекти од туризмот во 

општина Охрид за 

период 2004-2014”  

 

Факултет за туризам и 

угостителство – 

Охрид, Охрид, 2015 

2. Проф. Д-р Татјана 

Димоска 
“Обука на градежните 

работници за енергетска 

ефикасност” (BUILD UP 

Skills BEET – Builders’ 

Energy Efficiency 

Training, 

IEE/13/BWI/682/ 

SI2.680171 – Intelligent 

Energy Europe” 

Проектот е 

финансиран од 

Европската Унија. 

Координатор на 

активностите е 

Стопанска Комора на 

Република 

Македонија, а 

партнери на проектот 

се: Факултетот за 

електротехника и 

информациони 

технологии – УКИМ, 

Факултетот за бизнис 

економија, ЈУ Центар 

за образование на 
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возрасните на 

Република 

Македонија, 

Здружение на бизниси 

и консултанти – 

Креација и 

ЦеПроСард, февруари 

2015  

3. Проф. Д-р Татјана 

Димоска 
“Поедноставени 

Царински постапки, 

Документи кои се 

приложуваат кон 

царинската декларација 

и Новини во царинското 

работење” 

Стопанска Комора на 

Република 

Македонија, декември 

2014 

4. Доц. Д-р Татјана 

Димоска 
“Промоција на 

заедничкото 

архитектонско 

наследство и развој на 

религиозниот туризам 

во Крушево и 

прекуграничната област 

Промокрос” 

Општина Крушево, 

2012 

5.  Татјана Димоска “По патеките на 

одржливиот економски 

развој” 

St. Louis Community 

College - USA и 

Факултет за туризам и 

угостителство – 

Охрид, 2004 

6. Татјана Димоска “Student Mobility 

(OMS)” 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски” – 

Битола, Факултет за 

туризам и 

угостителство – Охрид 

и L´istitut Universitaire 

des Maitres de 

l´Academie de Toulouse 

–  France, 2001-2004 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Зоран Тунтев 

 Д-р Татјана Димоска 
“Одржлив развој на 

туризмот” 

Центар за научно-

истражувачка работа, 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид, 

2010 година 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

 Ред. 

Број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Dimoska T., Dimoska S. “Ecological Footprint as 

an Indicator for 

Sustainable Development 

in the Republic of 

Macedonia" 

International Journal 

"Knowledge", Scientific 

papers Vol.35.5. - 

Social Sciences, 

Institute of Knowledge 

Management, Skopje, 

2019, pp.1619-1626, 
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Global Impact & 

Quality Factor 1.322 

(2016) (Proceedings 

from the XXIII
rd 

International Scientific 

Conference 

“Knowledge in 

practice”, 13-15 

December 2019, 

Bansko, Bulgaria); 

 

2. Dimoska T., Dimoska S. “Concept of 

Underdevelopment“ 

International Journal 

"Knowledge", Scientific 

papers Vol.31.5. - Social 

Sciences, Institute of 

Knowledge 

Management, Skopje, 

2019, pp.1295-1301, 

Global Impact & 

Quality Factor 1.822 

(2017) (Proceedings 

from the XXI 
st
 
 

International Scientific 

Conference “The 

Teacher of the Future”, 

07-09 June 2019, 

Budva, Montenegro); 

3. Dimoska T., Dimoska S. “Prosperity Index as a 

Measure of Quality of 

Life in Macedonia” 

Knowledge 

International Journal 

Vol. 30.6 (Vol. 30, 

N0.6). with Impact 

Factor 1.822 (2017), 

ISSN 2545-4439, 

ISSN1857-923X, 

pp.1353-1804 Social 

Science , Institute of 

Knowledge 

Management, Skopje, 

Macedonia, 2019, 

pp.1557-1562) 

(Proceedings from the 

XX International 

Scientific Conference: 

“Knowledge in 

Practice”, Vrnjačka 

Banja, Serbia, 29-31 

March 2019), 

4. Dimoska T., Dimoska S.  “Sustainable 

development and human 

rights” 

Knowledge 

International Journal Vol. 

28.5. with Impact Factor 

1.322 (2016), ISSN 2545-

4439, ISSN1857-923X, 

pp.1585-1592, Institute of 

Knowledge Management, 
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Skopje, Macedonia, 2018 

(Proceedings from the 

XIX International 

Scientific Conference: 

“Knowledge in Practice”, 

Bansko, Bulgaria, 14-16 

December 2018),  

5. Nikolovski, B., Dimoska, 

T., Tuntev, Z., 
“Effects of tourism 

entrepreneurship on 

regional development” 

Proceedings from the 

First International 

Scientific Conference 

“Challenges of tourism 

and business logistics in 

the 21st century »ISCTBL 

2017«, Gevgelija, 24-25 

October 2017. Faculty of 

tourism and business 

logistics, Gevgelija 

6. Dimoska, T., Nikolovski, 

B., Tuntev, Z., 
“Employment in the small 

and medium - sized 

enterprises in tourism – 

comparative analysis” 

International Scientific 

Journal: Horizons, Series 

A, Social Sciences and 

Humanities, Vol. 20, 

2016, University of “St. 

Kliment Ohridski”, 

Bitola, pp. 53-68 

7. Dimoska, T., Nikolovski, 

B., Tuntev, Z. 
“Employment in the small 

and medium-sized 

enterprises in tourism – 

comparative analysis” 

Proceedings from the 

XIII International 

scientific conference on 

service sector INSCOSES 

2016, Ohrid 06-07 

October. Faculty of 

Tourism and Hospitality, 

Ohrid 

8. Dimoska, T., Nikolovski, 

B., Tuntev, Z., 
“Tourism and small and 

medium-sized enterprises 

impact on the 

employment in the 

Republic of Macedonia 

and in the Municipality of 

Ohrid” 

International Scientific 

Journal: Horizons, 

Series A, Social 

Sciences and 

Humanities, Vol. 19, 

2016, University “St. 

Kliment Ohridski”, 

Bitola, pp. 197-214 

9. Nikolovski, B., Dimoska, 

T. 
“Entrepreneurial design 

of quality initiatives in 

small tourism businesses” 

 International Scientific 

Journal: Horizons, 

Series A, Social 

Sciences and 

Humanities, Vol. 19, 

2016, University “St. 

Kliment Ohridski”, 

Bitola, pp. 185-196 

10. Проф. Д-р Татјана 

Димоска 

Проф. Д-р Зоран Тунтев 

“Влијание на туризмот 

врз вработеноста во 

Република Македонија 

и општина Охрид” 

Факултет за туризам и 

угостителство – 

Охрид, 2015/2016 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Да 

11.3. Докторски дисертации Да 
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12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)  

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Dimoska T., Dimoska S. “Ecological Footprint as 

an Indicator for 

Sustainable 

Development in the 

Republic of Macedonia" 

International Journal 

"Knowledge", Scientific 

papers Vol.35.5. - Social 

Sciences, Institute of 

Knowledge 

Management, Skopje, 

2019, pp.1619-1626, 

Global Impact & 

Quality Factor 1.322 

(2016) (Proceedings 

from the XXIII
rd 

International Scientific 

Conference “Knowledge 

in practice”, 13-15 

December 2019, 

Bansko, Bulgaria); 

2. Dimoska T., Dimoska S. “Concept of 

underdevelopment” 

International Journal 

"Knowledge", Scientific 

papers Vol.31.5. - Social 

Sciences, Institute of 

Knowledge 

Management, Skopje, 

2019, pp.1295-1301, 

Global Impact & 

Quality Factor 1.822 

(2017) (Proceedings 

from the XXI 
st
 
 

International Scientific 

Conference “The 

Teacher of the Future”, 

07-09 June 2019, 

Budva, Montenegro); 

3. Dimoska T., Dimoska S. “Prosperity Index as a 

Measure of Quality of 

Life in Macedonia” 

International Journal 

"Knowledge", Scientific 

papers Vol.30.6. - Social 

Sciences, Institute of 

Knowledge 

Management, Skopje, 

2019, pp.1557-1563, 

Global Impact & 

Quality Factor 1.822 

(2017) (Proceedings 

from the XX 
th
 
 

International Scientific 

Conference “Knowledge 

without borders”, 29-31 

March 2019, Vrnjačka 

Banja, Serbia); 

4. Dimoska T., Dimoska S. “Sustainable Knowledge 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

365 

 

development and human 

rights” 

International Journal 

Vol. 28.5. with Impact 

Factor 1.322 (2016), 

ISSN 2545-4439, 

ISSN1857-923X, 

pp.1585-1592, Institute 

of Knowledge 

Management, Skopje, 

Macedonia, 2018 

5. Dimoska, T., Nikolovski, 

B., Tuntev, Z., 
“Employment in the 

small and medium - 

sized enterprises in 

tourism – comparative 

analysis” 

International Scientific 

Journal: Horizons, Series 

A, Social Sciences and 

Humanities, Vol. 20, 

2016, University of “St. 

Kliment Ohridski”, 

Bitola, pp. 53-68 

 

6. Dimoska, T., Nikolovski, 

B., Tuntev, Z., 
“Tourism and small and 

medium-sized 

enterprises impact on 

the employment in the 

Republic of Macedonia 

and in the Municipality 

of Ohrid” 

International Scientific 

Journal: Horizons, 

Series A, Social 

Sciences and 

Humanities, Vol. 19, 

2016, University “St. 

Kliment Ohridski”, 

Bitola, pp. 197-214 

 

7. Nikolovski, B., Dimoska, 

T. 
“Entrepreneurial design 

of quality initiatives in 

small tourism 

businesses” 

International Scientific 

Journal: Horizons, 

Series A, Social 

Sciences and 

Humanities, Vol. 19, 

2016, University “St. 

Kliment Ohridski”, 

Bitola, pp. 185-196 

 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Dimoska T., Dimoska S. “Ecological Footprint as 

an Indicator for 

Sustainable 

Development in the 

Republic of Macedonia" 

International Journal 

"Knowledge", Scientific 

papers Vol.35.5. - Social 

Sciences, Institute of 

Knowledge 

Management, Skopje, 

2019, pp.1619-1626, 

Global Impact & 

Quality Factor 1.322 

(2016) (Proceedings 

from the XXIII
rd 

International Scientific 

Conference “Knowledge 

in practice”, 13-15 

December 2019, 

Bansko, Bulgaria); 
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2. Dimoska T., Dimoska S. “Concept of 

underdevelopment” 

International Journal 

"Knowledge", Scientific 

papers Vol.31.5. - Social 

Sciences, Institute of 

Knowledge 

Management, Skopje, 

2019, pp.1295-1301, 

Global Impact & 

Quality Factor 1.822 

(2017) (Proceedings 

from the XXI 
st
 
 

International Scientific 

Conference “The 

Teacher of the Future”, 

07-09 June 2019, 

Budva, Montenegro); 

3. Dimoska T., Dimoska S. “Prosperity Index as a 

Measure of Quality of 

Life in Macedonia” 

Scientific papers 

Vol.30.6. - Social 

Sciences, Institute of 

Knowledge 

Management, Skopje, 

2019, pp.1557-1563, 

Global Impact & 

Quality Factor 1.822 

(2017) (Proceedings 

from the XX 
th
 
 

International Scientific 

Conference “Knowledge 

without borders”, 29-31 

March 2019, Vrnjačka 

Banja, Serbia); 

4. Dimoska T., Dimoska S. “Sustainable 

development and human 

rights” 

International Journal 

"Knowledge", Scientific 

papers Vol.28 No.5. - 

Social Sciences, 

Institute of Knowledge 

Management, Skopje, 

2018, pp.1585-1593, 

Global Impact & 

Quality Factor 1.322 

(2016)(Proceedings 

from the XIX
th
 

International Scientific 

Conference “Knowledge 

in practice”, 14-16 

December 2018, 

Bansko, Bulgaria); 

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конфер

енција 

Година 

  1. Dimoska T., Dimoska S.  “Ecological 

Footprint as an 

Indicator for 

Sustainable 

Development in the 

The XXIII
rd 

International 

Scientific Conference 

“Knowledge in practice”, 

13-15 December 2019, 

Bansko, Bulgaria 
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Republic of 

Macedonia" 

  2. Dimoska T., Dimoska S. “Concept of 

underdevelopment” 

The XXI 
st
 

 
International 

Scientific Conference “The 

Teacher of the Future”, 07-

09 June 2019, Budva, 

Montenegro 

  3. Dimoska T., Dimoska S. “Prosperity Index as 

a Measure of Quality 

of Life in 

Macedonia” 

The XX 
th
 

 
International 

Scientific Conference 

“Knowledge without 

borders”, 29-31 March 2019, 

Vrnjačka Banja, Serbia 

  4. Dimoska T., Dimoska S. “Sustainable 

development and 

human rights” 

The XIX International 

Scientific Conference: 

“Knowledge in Practice”, 

Bansko, Bulgaria, 14-16 

December 2018, Institut of 

Knowledge Management – 

Skopje, Macedonia 

  5. Nikolovski, B., Dimoska, 

T., Tuntev, Z., 
“Effects of tourism 

entrepreneurship on 

regional 

development” 

the First International 

Scientific Conference 

“Challenges of tourism and 

business logistics in the 

21st century »ISCTBL 

2017«, Gevgelija, 24-25 

October 2017, Faculty of 

tourism and business 

logistics, Gevgelija 
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Прилог 

бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Снежана Дичевска 

 

2. Дата на раѓање 05.04.1967 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Индустрија 

 2010 

(04.03.2010) 

УКИМ-Скопје, 

Економски институт-

Скопје 

   

   

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 – 

Општествени 

науки 

5.03 Економски 

науки  

 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 – 

Општествени 

науки 

5.03 -

Економски 

науки  

 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

УКЛО – Битола,  

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор 

50326 – Финансии;  

50329 - Економски науки – 

друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Реосигурување Осигурување- Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

2. Финансиски пазари и институции Осигурување, Царина и шпедиција, 

Туризам, Хот-Ресторанска, Гастрономија,  

Менаџмент во услужен сектор / Факултет 

за туризам и угостителство-Охрид 

3. Банкарско работење Осигурување, Царина и шпедиција, 

Туризам, Хот-Ресторанска, Гастрономија,  

Менаџмент во услужен сектор / Факултет 

за туризам и угостителство-Охрид 

4. Корпоративно финансиско 

управување 

Осигурување, Царина и шпедиција, 

Туризам, Хот-Ресторанска, Гастрономија,  

Менаџмент во услужен сектор / Факултет 

за туризам и угостителство-Охрид 

5. Животно и здравствено 

осигурување 

Осигурување- Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

6. Финансирање на промотивните 

активности 

Менаџмент во услужен сектор, Факултет 

за туризам и угостителство-Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Финансиско -инвестиционен 

менаџмент 

Осигурување, Царина и шпедиција, 

Туризам, Безбедност и финансиска 

контрола, Менаџмент во услужен сектор / 

Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

2. Финансиски менаџмент Осигурување, Царина и шпедиција, 

Туризам, Безбедност и финансиска 

контрола, Менаџмент во услужен сектор / 

Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

3. Финансиски трансакции Осигурување, Царина и шпедиција, 

Туризам, Безбедност и финансиска 

контрола, Менаџмент во услужен сектор / 

Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

4. Современи финансиски системи Осигурување, Царина и шпедиција, 

Туризам, Безбедност и финансиска 

контрола, Менаџмент во услужен сектор / 

Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

5. Управување со ризици Осигурување, Царина и шпедиција, 

Туризам, Безбедност и финансиска 

контрола, Менаџмент во услужен сектор / 

Факултет за туризам и угостителство-

Охрид 

 6 Институции и пазари на 

осигурување 

Осигурување/ Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Институционална димензија на 

одржлив развој на туризмот 

Туризам, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

2. Осигурителни операции 

(академска обука, напредни 

курсеви) 

Осигурување/ Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Snezana Dicevska 

Vera Karadjova 

 

 

Advantages and 

Disadvantages of 

Cooperation Between 

Banks and Insurance 

Companies 

2nd INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC 

CONFERENCE ON IT, 

TOURISM, 

ECONOMICS, 

MANAGEMENT AND 

AGRICULTURE - 

ITEMA 2018, Graz 

University of 

Technology, 

Steyrergasse 30, GRAZ, 

AUSTRIA,  ember 8, 2 

2. Vera Karadjova 

Snezana Dicevska 
Economic Growth V.S. 

Economic Development - 

2nd INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC 
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Complementary 

Indicators 

CONFERENCE ON IT, 

TOURISM, 

ECONOMICS, 

MANAGEMENT AND 

AGRICULTURE - 

ITEMA 2018, Graz 

University of 

Technology, 

Steyrergasse 30, GRAZ, 

AUSTRIA,  ember 8, 2 

3. Vera Karadjova 

Snezana Dicevska 

Financial Implications of 

the Fees on the 

Municipalitie’s Own 

Budget Revenues (Analysis 

of the Temporary 

Residence Fee on the 

Example of the Ohrid 

Municipality) 

University “St.Kliment 

Ohridski”-Bitola, 

International Scientific 

Journal HORIZONS, 

Series A, Social 

Sciences and 

Humanities, Year XII, 

Volume 22,  ember 

2018, ISSN 1857-9884 

4. Snezana Dicevska  

Ljube Jolevski 

Vera Karadjova 

The Impact of Non-

Performing Loans on 

Households on the 

Financial Performance of 

Banks in Macedonia 

International scientific 

conference on service 

sector - INSCOSES 

2018, ISBN 978-608-

4676-35-5, Ohrid, 14 – 

15 September 2018 

5. Snezana Dicevska 

Vera Karadjova 

 

Options - Financial 

Derivatives for Managing 

Interest Rate Risk 

International Scientific 

Conference on IT, 

Tourism, Economics, 

Management and 

Agriculture, ITEMA 

2017, Association of 

Economics and 

Managers of the 

Balkans, UdEkoM 

Balkan, Budapest, 

Hungary, 26 October 

2017 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.  German-Macedonian 

Training Program and 

Network "Sustainable 

Tourism" for SME in 

Tourism Sector, 

Academics and Developers 

Master Course 

"Sustainable Tourism 

Management" at the 

Eberswalde University 

for Sustainable 

Development 

(University of Applied 

Sciences) and the 

Faculty of Tourism and 

Hospitality Ohrid at the 

University St. Kliment 

Ohridski from Bitola 

(2011-2013) 

2.  IPA CROSS BORDER 

PROGRAMME, Wather 

Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid; 
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Protection Thematic Park, 

Actions WATHER.NET,2, 

Edessa-Ohrid-

Thessaloniki(2015-2016) 

Local Development 

Agency – Municipality 

of Ohrid ; Municipality 

of Edessa 

3.  Финансиски импликации 

на таксата за привремен 

престој врз сопствените 

приходи во буџетот на 

општина Oхрид, 

Проект: Социо-

економски ефекти од 

туризмот во Општина 

Охрид за период 2004 – 

2014,  

Број на проект: 

Решение бр. 02-222/3-9 

од 15.05.2015, 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид, 

2015 

4.  Interreg-IPA CBC I-

TOUR-Increasing Tourism 

Opportunities through 

Utilization of Resources I-

TOUR, 2018-2022 

Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid, 

Center for development 

of Pelagonija region, 

National Park Pelister, 

Management Body of 

Prespa National Park, 

University of 

Macedonia- Department 

of Business 

Administration 

5.    

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

 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Да 

11.3. Докторски дисертации Да 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 
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Ред. 

број 

   

   

1 Igor Zdravkoski  

Goce Menkinoski  

Snežana Dičevska 

 Vera Karadjova
 
 

Pece Nikolovski   

The Role and 

Importance of 

Budget 

Accounting 

and the 

Financial 

Reporting in 

the 

Municipalities 

in Republic of 

Macedonia 

International 

Journal of Sciences: 

Basic and Applied 

Research 

(IJSBAR)(2016) 

Volume 27, No  1, 

pp 80-87, 

2. Snezana Dicevska 

Ljube Jolevski 

Modalities 

For Resolving 

the Non-

performing 

Loans 

University 

“St.Kliment 

Ohridski”-Bitola, 

International 

Scientific Journal 

HORIZONS, 2017 

 

3. Snežana Dičevska 

 Vera Karadjova
 
 

Goce Menkinoski  

Igor Zdravkoski  

 Pece Nikolovski   

 

Strategic 

Alliances and 

In ations in 

the 

International 

Business  

 

International 

Journal of Sciences: 

Basic and Applied 

Research (IJSBAR), 

2021 

4 Goce Menkinoski  

Vera Karadjova
 
 

 Igor Zdravkoski  

 Pece Nikolovski   

Snežana Dičevska 

Public Private 

Partnerships 

as Common 

Tool in 

Globalised 

Economy   

International 

Journal of Sciences: 

Basic and Applied 

Research (IJSBAR), 

2021 

    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Goce Menkinoski  

Vera Karadjova
 
 

 Igor Zdravkoski  

 Pece Nikolovski   

Snežana Dičevska 

Public Private 

Partnerships 

as Common 

Tool in 

Globalised 

Economy   

International 

Journal of Sciences: 

Basic and Applied 

Research (IJSBAR), 

2021 

2. Snežana Dičevska 

 Vera Karadjova
 
 

Goce Menkinoski  

Igor Zdravkoski  

 Pece Nikolovski   

 

Strategic 

Alliances and 

In ations in 

the 

International 

Business  

 

International 

Journal of Sciences: 

Basic and Applied 

Research (IJSBAR), 

2021 

3.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  
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Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференциј

а 

Година 

 1 Snezana Dicevska 

Vera Karadjova 

 

Advantages and 

Disadvantages of 

Cooperation Between 

Banks and Insurance 

Companies 

2nd INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE 

ON IT, TOURISM, 

ECONOMICS, 

MANAGEMENT AND 

AGRICULTURE - ITEMA 

2018, Graz University of 

Technology, Steyrergasse 30, 

GRAZ, AUSTRIA,  ember 8, 2 

 2 Shuhong Guo 

Snezhana Dichevska 

Silkgnatia Road, Ancient 

Pancontinental 

Highway, Modern Way 

of Sustainable Tourism 

Development 

International Scientific 

Conference, Silk Road, Dalian 

University for Technology, 

Dalian, China, 2017 

 3 Snezhana Dichevska 

Vera Karadzova 
Options - Financial 

Derivatives for 

Managing Interest Rate 

Risk 

International Scientific 

Conference on IT, Tourism, 

Economics, Management and 

Agriculture, ITEMA 2017, 

Association of Economics and 

Managers of the Balkans, 

UdEkoM Balkan, Budapest, 

Hungary, 2017 

 4 Snezhana Dichevska 

Vera Karadzova 

Ljube Jolevski 

Options - Financial 

Derivatives for 

Managing Interest Rate 

Risk 

XIV International Scientific 

Conference on Service Sector - 

INSCOSES 2018, Faculty of 

tourism and hospitality –Ohrid, 

2018 
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Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Ирина Јолдеска 

2. Дата на раѓање 18.05.1985 

3. Степен на образование   VIII степен 

4. Наслов на научниот степен Доктор по економски науки  

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

2007 Универзитет “Св. 

Климент Охридски” 

– Битола 

Факултет за туризам 

и угостителство – 

Охрид 

Магистериум 2011 Универзитет “Св. 

Климент Охридски” 

– Битола 

Факултет за туризам 

и угостителство – 

Охрид 

Докторат  2016 Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј” – 

Скопје 

Економски факултет 

– Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

514 Туризам и 

угостителство 

51417 Економика и 

организација на 

туризмот 

51410 Контролингот 

во туризмот 

51419 Друго 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

503 

Економски 

50328 Сметководство 

50329 Друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Универзитет “Св. Климент 

Охридски” – Битола 

Доцент 

50328 Сметководство 

50329 Друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Сметководство Туризам, Менаџмент во услужен сектор 

/ Факултет за туризам и угостителство 

2. Анализа на продуктивноста Менаџмент во услужен сектор / 

Факултет за туризам и угостителство 

3. Управувачко сметководство Туризам, Осигурување, Царина и 

шпедиција, Гастрономија, Хотелско – 

ресторанска, Менаџмент во услужен 

сектор / Факултет за туризам и 

угостителство 
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4. Контрола и ревизија Менаџмент во услужен сектор / 

Факултет за туризам и угостителство 

5.   

6.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент сметководство во 

претпријатијата во туристичката 

индустрија 

Туризам / Факултет за туризам и 

угостителство  

2. Управувачко сметководство Осигурување / Факултет за туризам и 

угостителство 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџерско сметководство во 

компании за осигурување 

Осигурување 

2. Контрола на деловните процеси 

во компаниите за осигурување 

Осигурување 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. Joldeska, I., Mecheski, S Establishing an annual 

account for performers of 

independent activity 

V-th International 

Scientific Conference 

“Is it time for a total 

reset”, 1st Edition, E-

book, University of 

Maribor, 2021 

2. Joldeska, I., Mecheski, S. Calculating the cost of 

processes in the service 

sector 

XVII-th International 

conference THE 

TEACHER OF THE 

FUTURE, Vol.23 

Humanistic sciences, 

Budva,2018 

3. Joldeska, I., Mecheski, S, Target costs and 

determination of target 

price 

XV-th International 

scientific conference 

KNOWLEDGE – 

International Journal 

Scientific Papers 

Vol.20.3 Education 

and Social Sciences, 

Bansko, 2017 

4. Joldeska, I., Mecheski, S. Модел на интерно 

известување во хотелите 

во Република Македонија 

International Scientific 

Journal of Economic 

Sciences, Nr.9-

2Ulcinj, 2017 

5. Joldeska, I., Mecheski, S. Measuring and controlling 

the results in the cost 

centers of responsibility in 

a hotel company 

XIV-th International 

Scientific Conference 

THE POWER OF 

KNOWLEDGE, 

KNOWLEDGE – 

International Journal 

Scientific Papers 

Vol.19.2 Education 

and Social 

Sciences,Agia Triada, 

Thessaloniki, 2017 
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10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Центар на заедница на 

Општина Струга 

Активни граѓани нов 

бран на промени во 

заедницата 

OLOF PALME 

International Center  

2020-2023 

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Topuzoska, S., Mecheski, 

S., Joldeska, I. 

Влијанието на секторот 

осигурување врз 

економскиот раст во 

Република Македонија 

IX-th International 

Scientific Conference: 

I ation, education, 

research and science in 

function of global 

developments, 06 

April 2018, Struga, 

Macedonia  

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 14 

11.2. Магистерски работи 2 

11.3. Докторски дисертации / 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

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

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Вера Караџова 

2. Дата на раѓање 01.01.1971 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образовани

е 
Година Институција 

Доктор на 

науки (VIII) 

2010 

(06.12.201

0) 

УКИМ – Скопје, Економски 

факултет 

Магистер на 

науки (VII/2) 

2005 

(05.12.200

5) 

УКИМ – Скопје, Економски 

факултет 

Дипломиран 

економист 

(VII/1) 

1996 

(26.03.199

6) 

УКИМ – Скопје, Економски 

факултет 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 
Подрачје Поле Област 

5 – 

Општествени 

науки 

5.03. 

Економски 

науки 

Монетарна економија, друго 

7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 

5 – 

Општествени 

науки 

5.03. 

Економски 

науки 

Доктор на економски науки  

8.  Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

УКЛО – Битола,  

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор 

50302 - Применета економија;  

50326 – Финансии;  

50329 - Економски науки – друго 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Принципи на управување со 

ризик (з) 

Осигурување (з) 

Царина и шпедиција (и), Туризам (и), Хот-

Ресторански менаџмент (и), Менаџмент во 

услужен сектор (и) / Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

2. Економика на Европски 

интеграции (и) 

Осигурување (и), Царина и шпедиција (и), 

Туризам (и), Хот-Ресторански менаџмент (и), 

Менаџмент во услужен сектор (и) / Факултет 

за туризам и угостителство – Охрид 

3. Инвестиционен менаџмент (и) Осигурување (и), Царина и шпедиција (и), 

Туризам (и), Хот-Ресторански менаџмент (и), 

Менаџмент во услужен сектор (и) / Факултет 

за туризам и угостителство – Охрид 

4. Техники на мерење на 

ефикасноста на пропагандата (з) 

Менаџмент во услужен сектор (з),  

Осигурување (и), Туризам (и), Хот-

Ресторански менаџмент (и), Гастрономија (и) / 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид   

5. Ризици во финансиското Менаџмент во услужен сектор (з) / Факултет за 
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работење (з) туризам и угостителство – Охрид 

6. Хартии од вредност со фиксен 

принос (и)  

Осигурување (и), Менаџмент во услужен 

сектор (и) / Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид  

 7. Бизнис Математика (з) Осигурување (з), 

Царина и шпедиција (и), Туризам (и), Хот-

Ресторански менаџмент (и), Гастрономија (и) / 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

8. Стопанска математика (и) Менаџмент во услужен сектор (и) / Факултет 

за туризам и угостителство – Охрид 

9. Финансиска математика (з) Менаџмент во услужен сектор (з) / Факултет за 

туризам и угостителство – Охрид 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Капитал и ризик (и) Безбедност и финансиска контрола, 

Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам  / 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

и Факултет за безбедност – Скопје 

2. Портфолио менаџмент (и) Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам / 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

3. Студии на случај од осигурување 

и управување со ризик (и) 

Осигурување / Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид  

4. Даночно сметководство (з) Безбедност и финансиска контрола / Факултет 

за туризам и угостителство - Охрид и 

Факултет за безбедност – Скопје 

5. Современи даночни системи (и) Безбедност и финансиска контрола, 

Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам  / 

Факултет за туризам и угостителство - Охрид 

и Факултет за безбедност – Скопје 

6. Управување со ризици во 

осигурителни компании (з) 

Осигурување / Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

7. Финансиско инвестиционен 

менаџмент (и) 

Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам / 

Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

8. Сообраќај во туризмот (напредно 

ниво) (з) 

Туризам / Факултет за туризам и 

угостителство –Охрид 

9. Управување со ризици (и) Осигурување, Царина и шпедиција, Туризам / 

Факултет за туризам и угостителство – Охрид 

10. Институции и пазари на 

осигурување (и) 

Осигурување / Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Истражување и менаџирање со 

ризиците во туристичкиот 

бизнис 

Туризам / Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид  

2. Управување со ризици во 

осигурување (напредно ниво) 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

3. 
Портфолио менаџмент 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

4. Управување со средства и извори 

на средства (АЛМ) 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
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Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Vera Karadjova 

 

 

The investments sectoral 

structure as a factor for 

development acceleration 

 XV International Scientific 

Conference on Service sector 

INSCOSES 2020, Ohrid 11-12 

September 2020, DOI 

10.20544/HORIZONS.A.26.3.20.P

18, UDC 330.322.02(497.7), 

330.322.02(4-672EU), HORIZONS 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

JOURNAL, Series A, Social 

Sciences and Humanities, Year 

XIII, Volume 26, Bitola, Publisher: 

“St. Kliment Ohridski” University – 

Bitola, ISSN 1857-9884, DOI 

10.20544/HORIZONS.A.26.3.20, 

December 2020 

2.  Vera Karadjova Living Standards and 

Microinsurance 

Seventh International Scientific 

Conference “Employment, 

Education and Entrepreneurship” 

(EEE 2018), Faculty of Business 

Economics and Entrepreneurship, 

Belgrade, Serbia, 19-20 October 

2018, Conference Proceedings 

FINANCE AND INSURANCE 

SECTOR INDUSTRY, ISBN 978-

1-9993029-1-7, Publisher: Silver 

and Smith Publishers, London, UK, 

2018, pp. 29 

http://www.eee-

conference.com/_img/arhiva/2018/

book_of_abstracts_final.pdf    

http://www.eee-

conference.com/_img/arhiva/2018/

knjiga_finansije_i_osiguranje_prelo

m_final.pdf  

3. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

Financing Through the 

Use of Fixed Income 

Securities 

XIV International Scientific 

Conference on Service Sector - 

INSCOSES 2018, Faculty of 

tourism and hospitality –Ohrid, 

Abstracts / XIV International 

scientific conference on service 

sector - INSCOSES 2018, ISBN 

978-608-4676-35-5, pp. 26, Ohrid, 

14 – 15 September 2018  

http://conference.ftu.uklo.edu.mk/w

p-content/uploads/2017/11/1-

BOOK-OF-ABSTRACTS-2018.pdf  

4. Snežana Dičevska  

Vera Karadjova 

Ljube Jolevski 

Advantages and 

Disadvantages of 

Cooperation Between 

Banks and Insurance 

Companies 

2nd INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE 

ON IT, TOURISM, 

ECONOMICS, MANAGEMENT 

AND AGRICULTURE - ITEMA 

2018, Graz University of 

Technology, Steyrergasse 30, 

http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2018/book_of_abstracts_final.pdf
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2018/book_of_abstracts_final.pdf
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2018/book_of_abstracts_final.pdf
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2018/knjiga_finansije_i_osiguranje_prelom_final.pdf
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2018/knjiga_finansije_i_osiguranje_prelom_final.pdf
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2018/knjiga_finansije_i_osiguranje_prelom_final.pdf
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2018/knjiga_finansije_i_osiguranje_prelom_final.pdf
http://conference.ftu.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2017/11/1-BOOK-OF-ABSTRACTS-2018.pdf
http://conference.ftu.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2017/11/1-BOOK-OF-ABSTRACTS-2018.pdf
http://conference.ftu.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2017/11/1-BOOK-OF-ABSTRACTS-2018.pdf
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GRAZ, AUSTRIA,  ember 8, 2018 
file:///C:/Users/User/Downloads/ite

ma_2018_conference_agenda.pdf  

file:///C:/Users/User/Downloads/ite

ma_2018_conference_proceedings_

content.pdf 

http://www.itema-

conference.com/wp-

content/uploads/2019/09/ITEMA-

2018_Conference-Proceedings-

Final.pdf  

5. Vera Karadjova The Effects of Import 

Duties on the Stimulation 

of Domestic Production 

The sixth International Scientific 

Conference “Employment, 

Education and Enterpreneurship” 

(EEE 2017), Faculty of Business 

Economics and Entrepreneurship, 

Belgrade, Serbia, 19-21 October 

2017, Book of Abstracts, ISBN 

978-86-6069-144-8, Economic and 

technological Development and 

Information technology, ISBN 978-

1-912009-85-5, Publisher: Compass 

Publishing, St Pauls Road, Newton 

Abbot, United Kingdom, 2017 

http://www.eee-

conference.com/_img/arhiva/2017/e

ee_2017_book_apstracts_1.pdf pp 

72 http://www.eee-

conference.com/_img/arhiva/2017/e

ee_2017_economic_and_technologi

cal_development_and_informationa

l_technology.pdf pp 108-123  

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

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.  Interreg – IPA CBC  

Greece – The former Yugoslav 

Republic of Macedonia “Increasing 

Tourism Opportunities through 

Utilization of Resources” I-TOUR 

EU IPA CROSS 

BORDER 

PROGRAMME 

 (2018 – 2020) 

2.  Interreg 

Balkan – Mediterranean 

WetMainAreas 

 

Project co-funded by the 

European Union and 

National funds of the 

participating countries  

(2018-2020) 

3.  Empowering Municipal Councils Swiss Development and 

Cooperation project, 

implemented by the 

UNDP (2015-2020) 

4.  IPA CROSS BORDER 

PROGRAMME, Water Protection 

Thematic Park Actions 

WATER.NET, 2. Enhancement of 

the environmental resources and 

cultural heritage of programme area, 

EU IPA CROSS 

BORDER 

PROGRAMME 

 (2015 – 2016) 

http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-2018_Conference-Proceedings-Final.pdf
http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-2018_Conference-Proceedings-Final.pdf
http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-2018_Conference-Proceedings-Final.pdf
http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-2018_Conference-Proceedings-Final.pdf
http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-2018_Conference-Proceedings-Final.pdf
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2017/eee_2017_economic_and_technological_development_and_informational_technology.pdf%20pp%20108-123
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2017/eee_2017_economic_and_technological_development_and_informational_technology.pdf%20pp%20108-123
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2017/eee_2017_economic_and_technological_development_and_informational_technology.pdf%20pp%20108-123
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2017/eee_2017_economic_and_technological_development_and_informational_technology.pdf%20pp%20108-123
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2017/eee_2017_economic_and_technological_development_and_informational_technology.pdf%20pp%20108-123
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2.1. Promote and protect the 

environmental resources of the area, 

Edessa – Ohrid – Thessaloniki 

5.  Социо-економски ефекти од 

туризмот во Општина Охрид за 

период 2004 – 2014 

Број на проект: 

Решение бр. 02-222/3-9 

од 15.05.2015, Факултет 

за туризам и 

угостителство – Охрид, 

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Д-р Вера Караџова Принципи на управување со ризик ЦНИР - ФТУ Охрид, 

2012 

ISBN 978-608-4676-13-3 

Високошколски 

учебници 

COBISS.MK-ID 

93217034 

2.    

3.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Katerina Mircheska 

Vera Karadjova 

Slavica Blazheva  

Maja Malakovska  

Pece Nikolovski 

The Importance of Forensic Audit 

and Differences in Relation to 

Financial Audit 

International Journal of 

Sciences: Basic and 

Applied Research 

(IJSBAR)(2020), ISSN 

2307-4531, Volume 54, 

No 2, pp 190-200, 

https://gssrr.org/index.ph

p/JournalOfBasicAndAp

plied/article/view/11269/

5776  

2. Vera Karadjova 

Svetlana Razmoska 

Cyber risk – Challenges and 

Financial Implications 

National Scientific 

Expert Conference with 

International 

Participation TRENDS 

IN BUSINESS 2020, 

organized by Visoka 

Poslovna Škola 

Strukovnih Studija „Prof. 

Dr Radomir Bojković“ 

Kruševac, 24.09.2020, 

ISBN-978-86-7566-053-

8, Publisher: Visoka 

poslovna škola 

strukovnih studija "Prof. 

dr Radomir Bojković" – 

Kruševac, 2020, pp. 49 

3. Vera Karadjova 

Svetlana Razmoska 

Insurance as strategy for managing 

professional liability risk 

XV International 

Scientific Conference on 

https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/11269/5776
https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/11269/5776
https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/11269/5776
https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/11269/5776
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Service sector 

INSCOSES 2020, Ohrid 

11-12 September 2020, 

DOI 

10.20544/HORIZONS.A.

26.3.20.P09, UDC 

347.56:368.86(497.7),34

7.56:368.86(4-672EU), 

HORIZONS 

INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC 

JOURNAL, Series A, 

Social Sciences and 

Humanities, Year XIII, 

Volume 26, Bitola, 

Publisher: “St. Kliment 

Ohridski” University – 

Bitola, ISSN 1857-9884, 

DOI 

10.20544/HORIZONS.A.

26.3.20, December 2020 

4. Vera Karadjova Insurance – Key strategy for 

Managing Catastrophic Risks 

The fifth International 

Scientific Conference 

“Employment, Education 

and Enterpreneurship” 

(EEE 2016), Serbian 

Road to the EU: Finance, 

Insurance and Monetary 

Policy, 27-29 October 

2016, Faculty of Business 

Economics and 

Entrepreneurship, 

Belgrade, Serbia, ISBN 

978-1-4951-7656-2; 

Serbian Road to the EU: 

Finance, Insurance and 

Monetary Policy, ISBN: 

978-1-5323-2196-2, 

Publishers: Bar Code 

Graphics,Inc. 

Chicago.IL,6061,United 

States of America, 

Faculty of Business 

Economics and 

Entrepreneurship (BEE), 

Belgrade, Serbia, October 

2016 

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Да 

11.2 Магистерски работи менторство – да / член на комисија – да 

11.3 Докторски работи менторство – да / член на комисија – да 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
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години 

Ред. 

број 
Автор              Наслов Издавач / година 

1. Vera Karadjova 

 

The investments sectorial 

structure as a factor for 

development acceleration 

XV International Scientific 

Conference on Service 

sector INSCOSES 2020, 

Ohrid 11-12 September 

2020, DOI 

10.20544/HORIZONS.A.26.

3.20.P18, UDC 

330.322.02(497.7), 

330.322.02(4-672EU), 

HORIZONS 

INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC JOURNAL, 

Series A, Social Sciences 

and Humanities, Year XIII, 

Volume 26, Bitola, 

Publisher: “St. Kliment 

Ohridski” University – 

Bitola, ISSN 1857-9884, 

DOI 

10.20544/HORIZONS.A.26.

3.20, December 2020 

2. Vera Karadjova 

 

Standard of Living, Quality of 

Life and Happiness Score as 

Indicators of Economic 

Development 

Eight International 

Scientific Conference 

“Employment, Education 

and Entrepreneurship” 

(EEE 2019), Faculty of 

Business Economics and 

Entrepreneurship, Belgrade, 

Serbia, 17-19 October 

2019, Thematic 

Proceedings, ISBN 978-86-

6069-173-8, Publishers: 

Faculty of business 

economics and 

entrepreneurship, Belgrade, 

Serbia & Filodiritto Editore 

(inFOROmatica S.r.l.), 

Bologna, Italy, 2019, pp. 27 

3. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

 

Financial Implications of the 

Fees on the Municipalitie’s 

Own Budget Revenues 

(Analysis of the Temporary 

Residence Fee on the Example 

of the Ohrid Municipality) 

University “St.Kliment 

Ohridski”-Bitola, 

International Scientific 

Journal HORIZONS, Series 

A, Social Sciences and 

Humanities, Year XII, 

Volume 22, ISSN 1857-

9884  

DOI 

10.20544/HORIZONS.A.2

2.1.18.P17 

UDK336.23:352.073.52(49

7.771) 

336.23:338.486.6(497.77), 
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pp. 193,  ember 2018 

http://www.uklo.edu.mk/fil

emanager/HORIZONTI%2

02018/Serija%20A/konece

n%20trud%20p17.pdf 

4. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

 

Living Standards and 

Microinsurance 

Seventh International 

Scientific Conference 

“Employment, Education 

and Entrepreneurship” 

(EEE 2018), Faculty of 

Business Economics and 

Entrepreneurship, Belgrade, 

Serbia, 19-20 October 

2018, Conference 

Proceedings FINANCE 

AND INSURANCE 

SECTOR INDUSTRY, 

ISBN 978-1-9993029-1-7, 

Publisher: Silver and Smith 

Publishers, London, UK, 

2018 

http://www.eee-

conference.com/_img/arhiv

a/2018/book_of_abstracts_f

inal.pdf  

http://www.eee-

conference.com/_img/arhiv

a/2018/knjiga_finansije_i_o

siguranje_prelom_final.pdf  

5. Vera Karadjova 

 

The Effects of Import Duties 

on the Stimulation of 

Domestic Production 

The sixth International 

Scientific Conference 

“Employment, Education 

and Enterpreneurship” 

(EEE 2017), Faculty of 

Business Economics and 

Entrepreneurship, Belgrade, 

Serbia, 19-21 October 

2017, Book of Abstracts, 

ISBN 978-86-6069-144-8, 

Economic and 

technological Development 

and Information 

technology, ISBN 978-1-

912009-85-5, Publisher: 

Compass Publishing, St 

Pauls Road, Newton Abbot, 

United Kingdom, 2017 

6. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

 

Microinsurance - Between the 

Social and the Economic 

Dimension of Risk 

Management 

XIII International Scientific 

Conference on Service 

Sector INSCOSES 2016, 

Faculty of tourism and 

hospitality – Ohrid, 06-07 

October 2016, International 

Scientific Journal 

HORIZONS, Series A, 

Social Sciences and 

http://www.uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202018/Serija%20A/konecen%20trud%20p17.pdf
http://www.uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202018/Serija%20A/konecen%20trud%20p17.pdf
http://www.uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202018/Serija%20A/konecen%20trud%20p17.pdf
http://www.uklo.edu.mk/filemanager/HORIZONTI%202018/Serija%20A/konecen%20trud%20p17.pdf
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2018/knjiga_finansije_i_osiguranje_prelom_final.pdf
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2018/knjiga_finansije_i_osiguranje_prelom_final.pdf
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2018/knjiga_finansije_i_osiguranje_prelom_final.pdf
http://www.eee-conference.com/_img/arhiva/2018/knjiga_finansije_i_osiguranje_prelom_final.pdf
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Humanities, Year X, 

Volume 20, ISSN 1857-

9884, DOI 

10.20544/HORIZONS.A.2

0.1.17.P35 UDC 

368.182.2.025.6(497.7), 

January 2017 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научно истражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Наслов Издавач / година 

1. Vera Karadjova  

Slavica Blazheva 

Pece Nikolovski 

Katerina Mircheska 

Maja Malakovska  

The Importance of Auditor’s 

Report 

 International Journal of 

Sciences: Basic and 

Applied Research 

(IJSBAR)(2020), ISSN 

2307-4531, Volume 54, No 

2, pp 174-180, 

https://gssrr.org/index.php/J

ournalOfBasicAndApplied/

article/view/11267/5774  

2. Pece Nikolovski 

Katerina Mircheska 

Slavica Blazheva  

Maja Malakovska 

Vera Karadjova  

The Future of Financial 

Statements Audit 

International Journal of 

Sciences: Basic and 

Applied Research 

(IJSBAR)(2020), ISSN 

2307-4531, Volume 54, No 

2, pp 181-189,  

https://gssrr.org/index.php/J

ournalOfBasicAndApplied/

article/view/11268/5775 

3. Vera Karadjova 

 

Standard of Living, Quality of 

Life and Happiness Score as 

Indicators of Economic 

Development 

Eight International 

Scientific Conference 

“Employment, Education 

and Entrepreneurship” 

(EEE 2019), Faculty of 

Business Economics and 

Entrepreneurship, Belgrade, 

Serbia, 17-19 October 

2019, Thematic 

Proceedings, ISBN 978-86-

6069-173-8, Publishers: 

Faculty of business 

economics and 

entrepreneurship, Belgrade, 

Serbia & Filodiritto Editore 

(inFOROmatica S.r.l.), 

Bologna, Italy, 2019, pp. 27 

4. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 

 

Economic Growth V.S. 

Economic Development - 

Complementary Indicators 

Balkans Journal of 

Emerging Trends in Social 

Sciences – Balkans JETSS 

– 

Vol. 2 – No. 1 – 2019, 

ISSN: 2620-164X, 

COBISS.SR-ID 

270984460, Published by 

the Association of 

https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/11267/5774
https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/11267/5774
https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/11267/5774
https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/11268/5775
https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/11268/5775
https://gssrr.org/index.php/JournalOfBasicAndApplied/article/view/11268/5775


ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

386 

 

Economists and Managers 

of the Balkans, Belgrade, 

Serbia, pp.28 

file:///C:/Users/User/Downl

oads/itema_2018_conferen

ce_agenda.pdf    

file:///C:/Users/User/Downl

oads/itema_2018_conferen

ce_proceedings_content.pdf  

http://www.itema-

conference.com/wp-

content/uploads/2019/09/IT

EMA-2018_Book-of-

Abstracts.pdf  

https://www.udekom.org.rs/

uploads/4/7/0/4/47046595/

balkans_jetss_vol_2_no_1_

28-38.pdf  

5. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska   

Pece Nikolovski  

Goce Menkinoski  

Igor Zdravkoski 
 

Small Businesses - Between 

the Development 

Intensification and Their 

Problems 

International Journal of 

Sciences: Basic and 

Applied Research 

(IJSBAR) (2016) Volume 

25, No  3, pp 296-314, 

http://gssrr.org/index.php?j

ournal=JournalOfBasicAnd

Applied&page=article&op

=view&path%5B%5D=508

6&path%5B%5D=2761 

6.  Pece Nikolovski  

Igor Zdravkoski  

Goce Menkinoski  

Snežana Dičevska  

Vera Karadjova 

   

 

 

 

 

The Concept of Audit Risk International Journal of 

Sciences: Basic and 

Applied Research 

(IJSBAR) (2016) Volume 

27, No  1, pp 22-31, 

http://gssrr.org/index.php?j

ournal=JournalOfBasicAnd

Applied&page=article&op

=viewFile&path%5B%5D=

5141&path%5B%5D=2854 

7. Goce Menkinoski 

Vera Karadjova 

Igor Zdravkoski 

Pece Nikolovski 

Snežana Dičevska 
 

Public Private Partnerships 

as Common Tool in 

Globalised Economy 

International Journal of 

Sciences: Basic and 

Applied Research 

(IJSBAR)(2016) Volume 

27, No 1, pp 10-21, 

http://gssrr.org/index.php?j

ournal=JournalOfBasicAnd

Applied&page=article&op

=view&path%5B%5D=514

0&path%5B%5D=2853  

8. Goce Menkinoski  

Pece Nikolovski  

Vera Karadjova 

Snežana Dičevska  

Igor Zdravkoski 
 

Accounts Receivable 

Management – Important 

Task under Conditions of 

Globalization 

International Journal of 

Sciences: Basic and 

Applied Research 

(IJSBAR)(2016) Volume 

27, No 1, pp 88-94, 

http://gssrr.org/index.php?j

ournal=JournalOfBasicAnd

file:///C:/Users/User/Downloads/itema_2018_conference_agenda.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/itema_2018_conference_agenda.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/itema_2018_conference_agenda.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/itema_2018_conference_proceedings_content.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/itema_2018_conference_proceedings_content.pdf
file:///C:/Users/User/Downloads/itema_2018_conference_proceedings_content.pdf
http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-2018_Book-of-Abstracts.pdf
http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-2018_Book-of-Abstracts.pdf
http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-2018_Book-of-Abstracts.pdf
http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-2018_Book-of-Abstracts.pdf
http://www.itema-conference.com/wp-content/uploads/2019/09/ITEMA-2018_Book-of-Abstracts.pdf
https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/balkans_jetss_vol_2_no_1_28-38.pdf
https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/balkans_jetss_vol_2_no_1_28-38.pdf
https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/balkans_jetss_vol_2_no_1_28-38.pdf
https://www.udekom.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/balkans_jetss_vol_2_no_1_28-38.pdf
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5086&path%5B%5D=2761
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5086&path%5B%5D=2761
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5086&path%5B%5D=2761
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5086&path%5B%5D=2761
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5086&path%5B%5D=2761
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=5141&path%5B%5D=2854
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=5141&path%5B%5D=2854
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=5141&path%5B%5D=2854
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=5141&path%5B%5D=2854
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=5141&path%5B%5D=2854
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5140&path%5B%5D=2853
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5140&path%5B%5D=2853
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5140&path%5B%5D=2853
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5140&path%5B%5D=2853
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path%5B%5D=5140&path%5B%5D=2853
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=5281&path%5B%5D=2861
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=5281&path%5B%5D=2861
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Applied&page=article&op

=viewFile&path%5B%5D=

5281&path%5B%5D=2861 

 12.3 

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

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1. Aleksandar 

Trajkov 

Cvetko Andreeski 

Vera Karadjova 

 

Tourism and air 

transportation 

interconnection – small 

tourist places perspective  

Tenth International 

Scientific Conference 

“Employment, Education 

and Entrepreneurship” 

(EEE 2021), Faculty of 

Business Economics and 

Entrepreneurship, 

Belgrade, Serbia 

2021 

2.  Vera Karadjova 

Aleksandar 

Trajkov 

Basic Components and 

Indicators in Assessing 

Country Risk (Selected 

CEFTA Countries) 

7th International 

Scientific - Business 

Conference Leadership, 

In ation, Management and 

Economics: Integrated 

Politics of Research 

LIMEN 2021, 

Association of 

Economists and Managers 

of the Balkans – 

UDEKOM BALKAN 

2021 

3. Vera Karadjova 

Svetlana 

Razmoska 

Insurance as strategy for 

managing professional 

liability risk 

XV International 

Scientific Conference on 

Service sector INSCOSES 

2020, Ohrid, ISSN 1857-

9884, DOI 

10.20544/HORIZONS.A.

26.3.20.P09, UDC 

347.56:368.86(497.7),347

.56:368.86(4-672EU), 

HORIZONS 

INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC JOURNAL, 

Series A, Social Sciences 

and Humanities, Year 

XIII, Volume 26, Bitola, 

Publisher: “St. Kliment 

Ohridski” University – 

Bitola 

2020 

4. Vera Karadjova Staffing and Human 

Resources Philosophy as 

Factor for Determining Risk 

Management Strategies 

International Scientific 

Conference “Leadership 

and Human Resources 

Development” (LOD 

2019), organized by 

University Centre for 

Conflict Management and 

Organizational Research, 

the Department of 

“Social, Organizational, 

Clinical and Educational 

Psychology“, Faculty of 

2019 

http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=5281&path%5B%5D=2861
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=5281&path%5B%5D=2861
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=5281&path%5B%5D=2861
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Philosophy, Sofia 

University “St. Kliment 

Ohridski“, Sofia, 

Bulgaria, 29 - 30  ember 

2019 

5. Vera Karadjova 

Snežana Dičevska 
Economic Growth V.S. 

Economic Development - 

Complementary Indicators 

2nd INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC 

CONFERENCE ON IT, 

TOURISM, 

ECONOMICS, 

MANAGEMENT AND 

AGRICULTURE - 

ITEMA 2018, Graz 

University of 

Technology, Steyrergasse 

30, GRAZ, AUSTRIA 

2018 

6. Snežana Dičevska 

Vera Karadjova 

Ljube Jolevski 

The Impact of Non-

Performing Loans on 

Households on the 

Financial Performance of 

Banks in Macedonia  

XIV International 

Scientific Conference on 

Service Sector - 

INSCOSES 2018, Faculty 

of tourism and hospitality 

–Ohrid, Abstracts / XIV 

International scientific 

conference on service 

sector - INSCOSES 2018, 

ISBN 978-608-4676-35-5, 

Ohrid 

http://conference.ftu.uklo.

edu.mk/wp-

content/uploads/2017/11/

1-BOOK-OF-

ABSTRACTS-2018.pdf  

2018 

7. Snežana Dičevska 

Vera Karadjova 
Options - Financial 

Derivatives for Managing 

Interest Rate Risk 

International Scientific 

Conference on IT, 

Tourism, Economics, 

Management and 

Agriculture, ITEMA 

2017, Association of 

Economics and Managers 

of the Balkans, UdEkoM 

Balkan, BUDAPEST, 

HUNGARY, Recent 

Advances in Information 

Technology, Tourism, 

Economics, Management 

and Agriculture, 

Conference Proceedings 

ISBN 978-86-80194-08-0, 

Belgrade, 2017 

http://www.itema-

conference.com/uploads/6

/5/4/7/65475757/itema_20

17_zbornik_final_1.pdf 

pp 478-484 

2017 

 

http://conference.ftu.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2017/11/1-BOOK-OF-ABSTRACTS-2018.pdf
http://conference.ftu.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2017/11/1-BOOK-OF-ABSTRACTS-2018.pdf
http://conference.ftu.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2017/11/1-BOOK-OF-ABSTRACTS-2018.pdf
http://conference.ftu.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2017/11/1-BOOK-OF-ABSTRACTS-2018.pdf
http://conference.ftu.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/2017/11/1-BOOK-OF-ABSTRACTS-2018.pdf
http://www.itema-conference.com/uploads/6/5/4/7/65475757/itema_2017_zbornik_final_1.pdf%20pp%20478-484
http://www.itema-conference.com/uploads/6/5/4/7/65475757/itema_2017_zbornik_final_1.pdf%20pp%20478-484
http://www.itema-conference.com/uploads/6/5/4/7/65475757/itema_2017_zbornik_final_1.pdf%20pp%20478-484
http://www.itema-conference.com/uploads/6/5/4/7/65475757/itema_2017_zbornik_final_1.pdf%20pp%20478-484
http://www.itema-conference.com/uploads/6/5/4/7/65475757/itema_2017_zbornik_final_1.pdf%20pp%20478-484
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Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Сашо Коруновски 

2. Дата на раѓање 22.09.1963 

3. Степен на образование Доктор на науки  

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки по историја на уметноста 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

Додипломски 

студии VII/1 

дипломиран 

инженер архитект 

1989 УКИМ 

Архитектонски 

факултет 

Магистериум 

Магистер на 

историја на 

уметноста и 

археологија 

 

1996 УКИМ  

Филозофски 

факултет 

Докторат  

Доктор на историја 

на уметноста 

2000 УКИМ  

Филозофски 

факултет 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

6.06. Историја 

на уметноста 

60620 Историја на 

уметноста – друго 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички  

науки 

6.06. Историја 

на уметноста 

60620 Историја на 

уметноста – друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор,  

60620 Историја на 

уметноста – друго 

51413 Туризмот и 

културното наследство 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Културно наследство Туризам, Хотелско-ресторански 

менаџмент, Гастрономија исхрана и 

диететика, Менаџмент на услужен 

сектор, Царина и шпедиција, 

Осигурување 

2. Заштита на културно наследство Туризам, Хотелско-ресторански 

менаџмент, Гастрономија исхрана и 

диететика, Менаџмент на услужен 

сектор, Царина и шпедиција, 

Осигурување 

3.   

4.   

5.   

6.   
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9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Меѓукултурни односи и туризам Туризам/ФТУ 

2. Просторно планирање Туризам/ФТУ 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на туристичката 

валоризација на просторот 

Туризам/ФТУ 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. Koru ski S., Risteski M.,  Culture and Food XVI International 

Conference of Partner 

Institutions “Planning 

for Change” La 

Fondation pour la 

Formation Hoteliere, 

Nestle Pro 

Gastronomia – Vevey, 

Switzerland, 

University “St. 

Kliment Ohridski” - 

Bitola, 2016 

2. Kiriakou E., Palisdis G., 

Koru ski S., Vasileska A., 

Christou E., 

Water as a capital element 

of cross border networking 

towards environmental 

protection actions. 

Destination management & 

development tools during 

implementation of 

WATERNET EU project 

Tourism: Trends, 

Prospects and 

Implications for 

Enterprises and 

Destinations - 

Santorini island, 

Greece, 2017 

3. Marinoski N. Koru ski S., 

Risteski M., 

Possibilities for 

sustainable development of 

wine tourism in Demir 

Kapija and Florina 

First International 

Scientific Conference: 

Challenges of Tourism 

and Business Logistics 

in the 21st Century – 

ISCTBL, 2017, 

Gevgelija. Published 

in Conference 

Proceedings, ISBN 

978-608-244-465-9 

4.    

5.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 
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1. Koru ski S., Marinoski N., 

Nestoroska I. Andreeski 

C., Risteski M., Risteski 

N., Naumov K. 

In ative Solutions for 

Improved Access to 

Services at Local Level: 

Creating a Network for 

Inclusive Development of 

the Skopje, Pelagonija, 

East and South-East 

Planning Region, Mapping 

of potentials for 

development of different 

types of rural tourism and 

preparing Registers of 

Potentials for Rural 

Tourism (RPRTs) 

UNDP & Ministry of 

Local Self – 

Government, 2017 

2. Nestoroska I., Koru ski S., 

Marinoski N., Risteski M., 

Andreeski C., 

Simoncheska L., 

Dichevska S., Karadzova 

V., Naumov K. 

Increasing Tourism 

Opportunities through 

Utilization of Resources – 

I-TOUR, Encouraging 

tourism and cultural and 

natural heritage 

WP3 Development of cross 

border tourism products – 

map and access cross 

border tourism potentials   

Interreg – IPA Cross-

Border Cooperation 

Programme between 

Greece and Republic 

of North Macedonia 

(2014-2020), CCI 

2014 TC 16 I5CB 009, 

financed by the 

European Union, 2019 

3. Andreeski C., Koru ski S., 

Marinoski N., Nestoroska 

I., Risteski M. 

Preparing a Sub-Strategy 

for Development of 

Cultural Tourism in the 

Republic of N. Macedonia 

Ministry of Economy 

of the Republic of N. 

Macedonia, 2019 

4. Andreeski C., Koru ski S., 

Marinoski N., Risteski M. 

Preparing a Strategy for 

Development of Tourism in 

the Municipality of Ohrid 

Municipality of Ohrid, 

2020 

5. Andreeski C., Koru ski S., 

Marinoski N., Nestoroska 

I., Risteski M. 

Preparing a Strategy for 

Development of Tourism in 

the City of Skopje for the 

period of 2020-2023 

City of Skopje, 2020 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Коруновски С., Културно наследство УКЛО-ФТУ 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации 2 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
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12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

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

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Koru ski S., Risteski 

M. 

Possibilities for 

Urban Tourism 

Development in 

the Municipality 

of Cair 

The Fourth 

International Scientific 

Conference “Tourism 

in the Function of 

Tourism Development 

of the Republic of 

Serbia – Tourism as a 

Generator of 

Employment”, 

University of 

Kragujevac - Faculty 

of Hotel Management 

and Tourism in 

Vrnjačka Banja, 

Serbia, Published in 

Thematic Proceedings 

2, 2019 

2019 

2. Risteski M., Koru 

ski S., Kocevski J., 

Analysis of 

Potentials and 

Attractions for the 

Development of 

Cultural Tourism 

in the South-West 

Planning Region 

of the Republic of 

N. Macedonia 

XV International 

Scientific Conference 

on Service Sector - 

INSCOSES 2020, 

Ohrid, Republic of N. 

Macedonia. Published 

in HORIZONS – 

UKLO International 

Scientific Journal, 

2020 
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3. Koru ski S., Risteski 

M. 

The City of Ohrid 

as a UNESCO 

World Cultural 

Heritage Site: 

Challenges and 

Solutions for 

Cultural Tourism 

Development 

1st International 

Conference on Silk 

Road Sustainable 

Tourism Development 

and Cultural Heritage 

(SRSTDCH),  

Aristotle University of 

Thessaloniki and 

IEREK – International 

Experts for Research 

Enrichment and 

Knowledge Exchange. 

Published in 

Conference 

Proceedings 

2021 
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Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Симона Мартиноска 

2. Дата на раѓање 03.09.1964 

3. Степен на образование доктор на науки;  осми степен 

4. Наслов на научен степен Редовен професор; доктор на науки од областа на туризмот и 

угостителството 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

економист по 

туризам и 

угостителство 

1986 г.  Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

Магистер на 

науки 

1995 г.   Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

Доктор на науки 1998 г.   Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид  

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5. Општествени 

науки 

5.14 Туризам и 

угостителство 

51401 Хотелиерство 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5. Општествени 

науки 

5.14 Туризам и 

угостителство 

51406 Туристичка 

промоција; 51401 

Хотелиерство; 51417 

Ресторански менаџмент 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор; 

51405 Туристичка политика 

51417 Ресторански менаџмент 

51419 Друго 

 

 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Ресторански менаџмент Туризам, Гастрономија; Хотелско – 

ресторански менаџмент / ФТУ – Охрид 

2. Менаџмент на производство на 

храна во угостителството 

Гастрономија / ФТУ – Охрид 

 3 Политика на развој на туризмот и 

угостителството 

Туризам / ФТУ – Охрид 

 4.   

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организациско однесување Туризам / ФТУ – Охрид 

2. Современи тенденции во 

туризмот 

Туризам / ФТУ - Охрид 

 3 Менаџмент на одржливи 

дестинации 

Менаџмент на одржлив развој во туризмот 

/ ФТУ - Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на истражување на 

квалитетот во туризмот и 

угостителството 

Туризам / ФТУ - Охрид 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

    

    

    

    

    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Координатор: Проф. д-р 

Виолета Пановска 

Бошковска 

Интегрирање и 

структуирање на 

меѓународната соработка 

на универзитетите во Р 

Македонија 

TEMPUS – CARDS 

PROJECT No UM – JEP 

– 18023 – 2003 -2007 / 

ARYM 

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Не (Член на комисии) 

11.3. Докторски дисертации Не  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

број 
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1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1.    

 2    

3    

 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

397 

 

  

Прилог бр. 4 
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Стевчо Мечески 

2. Дата на раѓање 16.04.1982 

3. Степен на образование (VIII) Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки од областа на осигурувањето 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 
2004 ФТУ – Охрид 

Магистериум 2009 ФТУ – Охрид 

Докторат  2013 ФТУ – Охрид 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 
Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Организациони 

науки и 

управување 

(менаџмент) 

Маркетинг 

менаџмент 

Менаџмент во 

осигурување 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Организациони 

науки и 

управување 

(менаџмент) 

Маркетинг 

менаџмент 

Менаџмент во 

осигурување 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

ФТУ - Охрид 

Доцент 

50608 Маркетинг менаџмент 

50619 Менаџмент во осигурување 

50624 Друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Маркетинг истражување 

Осигурување, Туризам, Царина и 

шпедиција, Гастрономија, Хотелско-

ресторански менаџмент / ФТУ – Охрид 

2. Канали на продажба 

Осигурување, Туризам, Царина и 

шпедиција, Гастрономија, Хотелско-

ресторански менаџмент / ФТУ – Охрид 

3. Осигурување во земјоделството 
Осигурување, Туризам, Царина и 

шпедиција, Гастрономија/ ФТУ – Охрид 

4. 
Осигурување во туризмот и 

угостителството 

Осигурување, Туризам, Царина и 

шпедиција, Гастрономија, Хотелско-

ресторански менаџмент / ФТУ – Охрид 

5. 
Обработка и ликвидација на 

штетa 

Осигурување, Царина и шпедиција, 

Гастрономија, Хотелско-ресторански 

менаџмент / ФТУ – Охрид 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Организација и управување со 

животни и здравствени 

осигурителни компании 

Осигурување, Туризам, Царина и 

шпедиција / ФТУ – Охрид 

2. Реосигурување (напредно ниво) 
Осигурување, Туризам, Царина и 

шпедиција / ФТУ – Охрид 

3. Однесување на потрошувачите 
Осигурување, Туризам, Царина и 

шпедиција / ФТУ – Охрид 
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9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Современи дистрибутивни 

канали на осигурување 

Менаџмент во услужен сектор (модул 

Осигурување) / ФТУ – Охрид 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. бр. Автори Наслов Издавач / година 

1. 
Mecheski S., 

Joldeska I. 

Target costs and 

determination of target 

price 

KNOWLEDGE – 

International Journal 

Scientific Papers 

Vol.20.3 Education 

and Social Sciences, 

Bansko / 2017 

2. 
Joldeska I.,  

Mecheski S. 

Measuring and controlling 

the results in the cost 

centers of responsibility in a 

hotel company 

KNOWLEDGE – 

International Journal 

Scientific Papers 

Vol.19.2 Education 

and Social Sciences, 

Thessaloniki / 2017 

3. 

Мечески С., 

Јолдеска И., 

Топузоска С. 

Влијанието на секторот 

осигурување врз 

економскиот раст во 

Република Македонија 

International Scientific 

Journal of Economic 

Sciences, Ulcinj, 

Republic of 

Montenegro / 2018 

4. 
Mecheski S., 

Joldeska I. 

Calculating the cost of 

processes in the service 

sector 

International Journal 

Scientific Papers 

Vol.23.5 Humanistic 

Sciences, Budva / 

2018 

5. 
Joldeska I.,  

Mecheski S. 

Establishing an annual 

account for performers of 

independent activity 

V-th International 

Scientific Conference 

“Is it time for a total 

reset”, 1 st Edition, E-

book, University of 

Maribor / 2021 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. 
Центар на заедницата на 

Општина Струга 

Активни граѓани нов бран 

на промени во заедницата 

OLOF PALME 

International Center 

2020-2023 

2.    

3.    

4.    

5.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 
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1. 
Мечески С., 

Јолдеска И. 

Модел на интерно 

известување во хотелите 

во Република Македонија 

International Scientific 

Journal of Economic 

Sciences, Ulcinj, 

Republic of 

Montenegro / 2017 

2. 
Serif A., 

Mecheski S. 

Gori'de turizm gelişiminin 

gelişiminde ulusal gelişim 

Halk kulturu 

arastirmalari kurumu 

yayinlari 63, Ankara / 

2018 

3.    

4.    

5.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 16 

11.2. Магистерски работи 3 

11.3. Докторски дисертации / 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

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

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Ред. Бр. 1 

 
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Климент Наумов 

2. Дата на раѓање 29.06.1984 

3. Степен на 

образование 

VIII степан 

4. Наслов на 

научниот степен 
Доктор на науки од областа на туризмот 

5. Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се 

стекнал со научен 

степен 

Образован

ие 

Година Институција 

Високо 

образовани

е 

2007 УКЛО-Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

Магистери

ум 

2014 УКЛО-Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

Докторат  2020 УКЛО-Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

6. Подрачје, поле и 

област на 

научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле Област 

Општестве

ни науки 

514 Туризам и 

угостителство 

51414-Туристички Маркетинг 

7. Подрачје, поле и 

област на 

научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

Општестве

ни науки 
514 Туризам и 

угостителство 

51419 Друго 

8. Доколку е во 

работен однос да 

се наведе 

институцијата 

каде работи и 

звањето во кое е 

избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

Доцент, 51402 Гастрономија и 51419 Друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1

. 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма / институција 

1. Основи на 

готварство 

Гастрономија, Хотелско-ресторански менаџмент, 

Туризам, Менаџмент на услужен сектор / ФТУ-Охрид 

2. Техники на 

послужување 

Гастрономија, Хотелско-ресторански менаџмент, 

Туризам, Менаџмент на услужен сектор / ФТУ-Охрид 

3. Национална кујна Гастрономија, Хотелско-ресторански менаџмент, 

Туризам, Менаџмент на услужен сектор / ФТУ-Охрид 

4. Бар и барско 

работење 

Гастрономија, Хотелско-ресторански менаџмент, 

Туризам, Менаџмент на услужен сектор / ФТУ-Охрид 

5. Пекарство и 

слаткарство 

Гастрономија, Хотелско-ресторански менаџмент, 

Туризам, Менаџмент на услужен сектор / ФТУ-Охрид 

9.2

.  

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма / институција 

1. / / 

2. / / 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
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. Ред. број Наслов на 

предметот 

Студиска програма / институција 

1. / / 

2. / / 

1

0. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.

1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.бр

ој 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Д-р Љупчо 

Јаневски  

Д-р Климент 

Наумов 

 

ЕКОТУРИЗМОТ 

КАКО 

СПЕЦИФИЧНА 

ТУРИСТИЧКА 

ФОРМА ВО 

НАЦИОНАЛНИТЕ 

ПАРКОВИ НА РС 

МАКЕДОНИЈА 

4
th
 international scientific conference 

“Challenges of Tourism and Business 

logistics in the 21
st
 century” Shtip,  

ember 2021 

2. Д-р Климент 

Наумов 

Д-р Иванка 

Нестороска 

Tourism Issues in 

North Macedonia in 

Conditions of Global 

Pandemic (Tour 

Guiding Challenges) 

Christou, E. & Fotiadis, A. (Eds.) 

Restarting Tourism, Travel, and 

Hospitality. Thessaloniki, Greece, 

2021: IHU-SEB Press TOURMAN 

2021, 21-23/5/2021996  

School of Economics & Business, 

International Hellenic University, 

Thessaloniki, Greece. 

DOI:10.5281/zenodo.5159065 

3 Д-р Иванка 

Нестороска  

Д-р Климент 

Наумов 

 

Covid19 consequences 

on tourism in North 

Macedonia –a 

destination perspective 

for domestic tourism 

Christou, E. & Fotiadis, A. (Eds.) 

Restarting Tourism, Travel, and 

Hospitality. Thessaloniki, Greece, 

2021: IHU-SEB Press TOURMAN 

2021, 21-23/5/2021996  

School of Economics & Business, 

International Hellenic University, 

Thessaloniki, Greece. 

DOI:10.5281/zenodo.5159065  

4. Д-р Климент 

Наумов 

Д-р Љупчо 

Јаневски 

TOURISTS 

PERCEPTIONS AND 

SATISFACTION 

REGARDING THE 

MACEDONIAN 

GASTRONOMY 

Sixth International Scientific 

Conference: Contemporary 

management challenges and 

organizational sciences, Bitola, N. 

Macedonia, October 2020. 

5. Д-р Климент 

Наумов 

TOURISTS 

PERCEPTIONS AND 

SATISFACTION 

REGARDING TOUR 

GUIDING IN THE 

REPUBLIC OF N. 

MACEDONIA 

Amsterdam, The Netherlands 22nd 

International Conference on Social 

Sciences, Amsterdam Science Park 30-

31 October 2020, European Journal of 

Multidisciplinary Studies ISSN 2414-

8385 (Online) ISSN 2414-8377 (Print) 

https://econpapers.repec.org/article/eur

ejmsjr/580.htm 

DOI:10.26417/797jhv49a 

 

https://econpapers.repec.org/article/eurejmsjr/580.htm
https://econpapers.repec.org/article/eurejmsjr/580.htm
http://dx.doi.org/10.26417/797jhv49a
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6. Д-р Климент 

Наумов 

Д-р Љупчо 

Јаневски 

TOURISM TRENDS 

WITH PARTICULAR 

REFERENCE TO 

TOURISM 

SUBSIDIES AS A 

LONG TERM 

UNSUSTAINABLE 

TOURISM 

DEVELOPMENT 

TOOL 

41XIV INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE ON 

SERVICE SECTOR INSCOSES 2018, 

OHRID, 14-15 SEPTEMBER 2018 

https://bib.irb.hr/datoteka/956021.BOO

K-OF-ABSTRACTS-2018.pdf 

7. Д-р Климент 

Наумов 

МЕЃУНАРОДНИТЕ 

ТУРИСТИЧКИ 

ДОАЃАЊА 

(СЛУЧАЈОТ НА 

ХОЛАНЃАНИТЕ) И 

СУБВЕНЦИОНИРА

ЊЕТО КАКО 

ИНСТРУМЕНТ ЗА 

РАЗВОЈ НА 

ТУРИЗМОТ ВО 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

Conference: 2nd International 

Scientific Conference: Economics and 

Management 

DOI:10.31410/EMAN.2018.743 

January 2018 

 8. Д-р Љупчо 

Јаневски 

Д-р Климент 

Наумов 

PERSPECTIVES FOR 

THE 

DEVELOPMENT OF 

ECOTOURISM IN 

NATIONAL PARK 

PELISTER 

Conference: XIV INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE ON 

SERVICE SECTOR INSCOSES 2018, 

Ohrid 

DOI: 10.20544/HORIZONS.A.23.2.18

.P13 October 2018 

9. Д-р Ристо 

Гогоски 

Д-р Климент 

Наумов 

CAPITAL AND 

INVESTMENTS IN 

COMPANIES IN 

TOURISM AND 

HOSPITALITY IN 

THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA 

Tourism International Scientific 

Conference Vrnjačka Banja - TISC, 

3(1), 657-672. (2018) 

10. Д-р Ристо 

Гогоски 

Д-р Братислав 

Милошевиќ 

Д-р Климент 

Наумов 

THE TOURISM AND 

HOSPITALITY 

COMPANIES AND 

THE CREDIT 

ACTIVITY OF THE 

BANKS IN THE 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA  

Conference: XIV INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC CONFERENCE ON 

SERVICE SECTOR INSCOSES 2018, 

Ohrid 

DOI: 10.20544/HORIZONS.A.23.2.18

.P10 

11. Д-р Елена 

Цицковска 

Д-р Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

Д-р Климент 

Наумов  

INTERCULTURAL 

COMPETENCES OF 

THE TOURIST 

GUIDES HIRED BY 

TRAVEL AGENCIES 

IN OHRID 

International Scientific Conference on 

Economics and Management EMAN 

(2017) 

10.

2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.бр

ој 

Автори Наслов Издавач / година 

https://bib.irb.hr/datoteka/956021.BOOK-OF-ABSTRACTS-2018.pdf
https://bib.irb.hr/datoteka/956021.BOOK-OF-ABSTRACTS-2018.pdf
http://dx.doi.org/10.31410/EMAN.2018.743
http://dx.doi.org/10.20544/HORIZONS.A.23.2.18.P13
http://dx.doi.org/10.20544/HORIZONS.A.23.2.18.P13
http://dx.doi.org/10.20544/HORIZONS.A.23.2.18.P10
http://dx.doi.org/10.20544/HORIZONS.A.23.2.18.P10
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1. Д-р Науме 

Мариноски 

Д-р Иванка 

Нестороска 

Д-р Вера 

Караџова 

Д-р Цветко 

Андреески  

Д-р Климент 

Наумов 

Д-р Михаел 

Ристески 

Д-р Лидија 

Симонческа 

Д-р Снежана 

Дическа 

Д-р Катерина 

Ангелевска-

Најдеска 

INCREASING 

TOURISM 

OPPORTUNITIES 

THROUGH 

UTILIZATION OF 

RESOURCES (I-

TOUR) WP3 

Development of cross 

border tourism products 

– map and access cross 

border tourism 

potentials 

INTTERREG – IPA CBC 2018-2021 

2. Д-р Цветко 

Андреески 

Д-р Науме 

Мариноски 

Д-р Климент 

Наумов 

Study for data provision 

in the field of tourism 

and preparation of a 

model for projection of 

future  indicators   

contract 28-2944/8 from 

29.09.2017 

Financier: COSME Program by the 

European Union 2017 

Contractor: Municipality of Ohrid, 

Faculty of Tourism and Hospitality – 

Ohrid 

3. Д-р Науме 

Мариноски 

Д-р Иванка 

Нестороска 

Д-р Цветко 

Андреески 

Д-р Михаел 

Ристески 

Д-р Климент 

Наумов 

In ative Solutions for 

Improved Access to 

Services at Local Level: 

Creating a Network for 

Inclusive Development 

of the Pelagonija 

Planning Region of the 

Republic of N. 

Macedonia, Mapping of 

potentials for 

development of 

different types of rural 

tourism and preparing 

Register of Potentials 

for Rural Tourism 

(RPRTs) 

Financier:UNDP 

Contractor: Ministry of Local Self – 

Government of the Republic of 

Macedonia, Consulting firm: Global 

Project Consulting (GPC) 

http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/633

5 

4. Д-р Иванка 

Нестороска 

Д-р Науме 

Мариноски 

Д-р Ирина 

Петровска 

Д-р Цветко 

Андреески 

Д-р Марјан 

Ангелески 

Д-р Климент 

Наумов 

Future-proof your 

classroom: teaching 

skills 2030 

(TEACHING 2030) 

 

Erasmus + project 

2017-1-AT01-KA203-034984 

http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/6335
http://eprints.uklo.edu.mk/id/eprint/6335
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5. Д-р Климент 

Наумов, 

ангажиран како 

експерт 

консултант 

Зголемена туристичка 

понуда на 

пелагонискиот регион 

преку реставрација 

и адаптација на Домот 

на армијата заедно со 

уредувањето на 

приземјето 

Наслов на задачата: 

Спроведување на 

обука за туристички 

водичи 

 

Европска Унија 

Општина Битола 

6. Д-р Климент 

Наумов 

(координатор и 

лидер на 

проектот) заедно 

со проектниот 

тим: 

Д-р Сашо 

Коруновски 

Д-р Науме 

Мариноски 

Подобрување на 

културно-

туристичкиот 

производ во 

пограничниот регион 

на Преспа преку 

промоција на 

природното и 

културното наследство 

Света Вода-CN-SO1.3-

SCO040 

INTTERREG – IPA CBC 

Општина Ресен 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

10.

3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.бр

ој 

Автори Наслов Издавач / година 

1. / / / 

2.    

3.    

4.    

5.    

10.

4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр

ој 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

1

1.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.

1. 

Дипломски работи 5 

11.

2. 

Магистерски работи / 

11.

3. 

Докторски дисертации / 

1

2.  

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.

1. 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    
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4.    

5.    

6.    

12.

2. 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

12.

3. 

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

Ред. број Авто

ри 

Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Иванка Нестороска 

2. Дата на раѓање 01.07.1969 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

1993 УКЛО-  Факултет за 

туризам и угостителство 

Магистериум 1997 УКЛО-  Факултет за 

туризам и угостителство 

Докторат  2003 УКЛО-  Факултет за 

туризам и угостителство 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

514 Туризам и 

угостителство 
51403  Туристички 

агенции 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

514 Туризам и 

угостителство 
51419 – Друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

УКЛО-  Факултет за 

туризам и угостителство 

Редовен професор, 

51419 – Друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Меѓународен туризам Туризам/ФТУ-Охрид 

2. Анимации во туризмот  Туризам; Хотелско-ресторанска/ФТУ-

Охрид 

3. Организирање на конгреси и 

средби 

Туризам; Хотелско-ресторанска; 

Гастрономија, Осигурување и менаџмент 

на ризик/ФТУ-Охрид 

4. Меѓународен патнички промет Царина и шпедиција;БФК/ФТУ-Охрид 

5. Менаџмент на настани Менаџмент во услужен сектор 

6.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент на настани и 

слободно време 

Туризам/ ФТУ-Охрид 

2. Современи тенденции во 

туризмот и угостителството  

Туризам/ФТУ-Охрид 

 3. Гастрономски настани Гастрономија и технологии на храна 

/ФТУ-Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи теории во 

меѓународниот туризам 

Туризам/ФТУ-Охрид 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 
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1. Нестороска, Иванка ,  

Наумов Климент 
Covid 19 consequences on 

tourism in North 

Macedonia-a destination 

perspective for domestic 

tourism 

4-та Меѓународна 

научна конференција 

"TOURMAN2021“, 21-

23мај,2021,Солун, 

Грција 

2.  Наумов Климент, 

Нестороска, Иванка  
Tourism issues in North 

Macedonia in conditions 

of global pandemic 

4-та Меѓународна 

научна конференција 

"TOURMAN2021“, 21-

23мај2021,Солун, 

Грција 

3. Нестороска Иванка Adventure as potential for 

enriched tourist offer in 

Pelagonija region 

15-та Меѓународна 

научна конференција 

за услужен сектор 

INSCOSES 2020, 11-12 

септември 2020, 

Охрид, Македонија 

4. Нестороска Иванка Challenges for future 

oriented tourism 

educators-new skills for 

teaching 

9-та Меѓународна 

научна конференција 

“Tourism, Innovations 

and Enterpreneurship-

TIE2019”, 26-28 

септември 2019, 

Пореч, Хрватска 

5. Нестороска 

Иванка,.Мариноски Науме 
Tourist valorization of the 

Vardar planning region in 

the function of creation of 

register for rural tourism 

development 

15-та Меѓународна 

научна конференција 

за услужен сектор 

INSCOSES 2018, 14-15 

септември 2018,  

Охрид, Македонија 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Нестороска Иванка, 

проектен координатор 

за ФТУ-УКЛО 

Increasing Tourism 

Opportunities through 

Uitilization of 

Resources ( I-TOUR ) 

IPA-CBC Programme, eece-

Republic of Macedonia, 2014-

2020 

Траење на проектот: 

2018-2021 

2. Нестороска Иванка, 

проектен раководител за 

ФТУ-УКЛО 

Future – proof your 

classroom: teaching 

skills 2030 (TEACHING 

2030)  

ERASMUS+ Programme 

Key Action 2 – Cooperation for 

innovation and the exchange of 

good practices 

Action: Strategic 

partnership for higher 

education, Траење на 

проектот: 2017-2020 

3. Нестороска Иванка, 

експерт за туризам 

Destination management 

process in ten 

destinations 

EU-IPA II Programme, 2014-

2020  

Component 2: 

Strengthening Destination 

Management and 

Enabling Environment; 

Sub-component 2.2: 

Destination Management, 

Траење на проектот: 

јануари-декември,2019 
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4. Нестороска Иванка, 

консултант  за туризам 

Krushevo adrenaline 

circuit – development of 

adventure tourism in 

Krushevo 

EU-IPA II Programme, 

2014-2020  

Component 2: 

Strengthening Destination 

Management and 

Enabling Environment, 

Траење на проектот: 

јули-ноември,2019 

5. Нестороска Иванка, 

консултант и 

координатор за туризам 

Innovative Solutions for 

Improved Access to 

Services at Local Level: 

Creating a Network for 

Inclusive Development 

of the Pelagonija 

Planning Region of the 

Republic of Macedonia, 

Mapping of potentials 

for development of 

different types of rural 

tourism and preparing 

Register of Potentials for 

Rural Tourism (RPRTs) 

UNDP- Ministry of Local 

Self – Government of the 

Republic of Macedonia, 

Consulting firm: Global 

Project Consulting (GPC) 

Траење на проектот: 

2017 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Едитори:Јасмина 

Гржиниќч;Моира 

Костиќ-

Бобановиќ;Давид М. 

Кјури 

Група автори 

(Нестороска Иванка 

еден од авторите) 

Tourism education in an 

age of change 

Наслов од авторот 

Иванка Нестороска : 

HIGHER EDUCATION 

IN TOURISM – 

CURRENT SITUATION 

AND PERSPECTIVES 

(THE CASE OF THE 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA) 

Juraj Dobrila University 

of Pula, Faculty of 

economics and tourism, 

Croatia, 2019 

 

2. Петревска Билјана и 

Нестороска Иванка 

Economics of Tourism: 

Recent Developments in 

Macedonia 

LAMBERT Academic 

Publishing, 2015 

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Нестороска Иванка, 

Мариноски Науме 

Changes in tourist 

agencies’ operations 

towards contemporary 

digital trends 

3-та меѓународна 

научна 

конференција„Tourism 

in function of 

development of the 

Republic of Serbia” 

Tourism in the Era of 

Digital Transformation, 

31 мај-2 јуни, 2018, 

Врњачка Бања, Србија 
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2. Мариноски Науме, 

Нестороска Иванка 

Socio-psychological 

influences of tourism on 

the recipient population on 

the Ohrid Riviera 

6-ти меѓународен 

биенален конгрес, 

“HOTELPLAN 2016” - 

HOSPITALITY AND 

TOURISM - 

INTERDISCIPLINARY 

APPROACH, 30 

септември-1 октомври, 

2016, Белград, Србија  

3. Мариноски Науме, 

Нестороска Иванка 

Balneological values in 

function of tourism 

development in Republic 

of Macedonia”, 

1-ва меѓународна 

научна конференција„ 

Tourism in function of 

development of the 

Republic of Serbia: Spa 

tourism in Serbia and 

experiences of other 

countries, 1-2 јуни, 

2016, Врњачка Бања, 

Србија 

4.    

5.    

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 4 

11.2. Магистерски работи 2 

11.3. Докторски дисертации 3 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

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

Ред. број Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Бранко Николовски 

2. Дата на раѓање 12.03.1971 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

организатор по 

туризам и 

угостителство 

1995 

 

 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски”, 

Битола 

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид 

Магистер на науки од 

областа на туризмот и 

угостителството 

1998 

 

Универзитет “Св. 

Климент Охридски”, 

Битола 

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид 

Доктор на менаџмент 2003 Универзитет “Св. Кирил 

и Методиј”, Скопје 

Институт за социолошки 

и политичко-правни 

истражувања, Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 514 51416 – Комуникации во 

туризмот 

51419 – Друго 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 506 50613 – Деловно 

комуницирање  

50623 – 

Претприемништво 

50624 – Друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет “Св. Климент 

Охридски”, Битола 

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид 

Редовен професор  

50613 – Деловно комуницирање  

50623 – Претприемништво 

50624 – Друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Претприемништво Туризам; Царина и шпедиција; 

Осигурување; Гастрономија; Хотелско-

ресторански менаџмент; Менаџмент во 

услужен сектор 

2.  Деловно комуницирање Туризам; Царина и шпедиција; 

Осигурување; Гастрономија; Хотелско-

ресторански менаџмент; Менаџмент во 

услужен сектор 

3. Комуникации во туризмот Туризам; Царина и шпедиција; 

Осигурување; Гастрономија; Хотелско-
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ресторански менаџмент; Менаџмент во 

услужен сектор 

4. Организациско учење Туризам; Царина и шпедиција; 

Осигурување; Гастрономија; Хотелско-

ресторански менаџмент; Менаџмент во 

услужен сектор 

5. Менаџмент на знаење Туризам; Царина и шпедиција; 

Осигурување; Гастрономија; Хотелско-

ресторански менаџмент; Менаџмент во 

услужен сектор 

6. Статистика Туризам; Царина и шпедиција; 

Осигурување; Гастрономија; Хотелско-

ресторански менаџмент; Менаџмент во 

услужен сектор 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Проектен менаџмент Туризам; Осигурување; Царина и 

шпедиција;  

2.  Вештини и стратегии на 

преговарање 

Туризам; Осигурување; Царина и 

шпедиција;  

3.  Управување со продажба на 

услуги 

Туризам; Осигурување; Царина и 

шпедиција;  

9.3. 

/ 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Истражување на 

претприемничкиот и одржлив 

туристички развој 

Туризам 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. 

/ 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.  Nikolovski, B.  Destination development: enhancing 

small tourism firms competitiveness 

International Scientific 

Journal: Horizons, Series 

A, Social Sciences and 

Humanities, Vol. 26, 

University of “St. 

Kliment Ohridski”, 

Bitola, 2020, pp. 65-75 

2.  Nikolovski, B.  Destination level in ative 

entrepreneurship: developing 

competitiveness 

International Scientific 

Journal: Horizons, Series 

A, Social Sciences and 

Humanities, Vol. 23, 

University of “St. 

Kliment Ohridski”, 

Bitola, 2018, pp. 501-

509 

3.  Petrevska, B., 

Nikolovski, B.  

Level of seasonality in Macedonian 

tourism and strategies and policies for 

coping with it 

3rd International 

Thematic Monograph – 

Thematic Proceedings – 

Modern Management 

Tools and Economy of 

Tourism Sector in 

Present Era. Association 
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of Economists and 

Managers of the Balkans, 

Belgrade, Serbia, Faculty 

of Tourism and 

Hospitality, Ohrid, 

Macedonia; 2018, pp. 

17-29 

4.  Dimoska, T., 

Nikolovski, 

B., Tuntev, Z. 

Employment in the small and medium - 

sized enterprises in tourism – 

comparative analysis 

International Scientific 

Journal: Horizons, Series 

A, Social Sciences and 

Humanities, Vol. 20, 

University of “St. 

Kliment Ohridski”, 

Bitola, 2017, pp. 53-68 

5.  Nikolovski, 

B., Dimoska, 

T.  

 

Entrepreneurial design of quality 

initiatives in small tourism businesses 

International Scientific 

Journal: Horizons, Series 

A, Social Sciences and 

Humanities, Vol. 19, 

University “St. Kliment 

Ohridski”, Bitola, 2016, 

pp. 185-196 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Nikolovski, B. 

Research Expert 

Water Protection 

Thematic Park Actions: 

WATER.NET 

IPA Cross-border Programme 

“Greece – Republic of Macedonia 

2007-2013”, Greece - Municipality 

of Edessa, Alexander Technological 

Educational Institute of 

Thessaloniki; Republic of 

Macedonia - Municipality of Ohrid, 

University St. Kliment Ohridski, 

Bitola, Faculty of Tourism and 

Hospitality, Ohrid 

2. Николовски, Б. 

Експерт-

истражувач  

Зошто да одите во 

странство, кога 

можете да останете и 

да ја развивате вашата 

држава? 

финансиран од Амбасадата на 

САД во Р. Македонија, 

Здружение на граѓани (ЗГ) ЦЕФЕ 

Македонија, Скопје, 2015 

3. Николовски, Б. 

Раководител на 

проект  

Социо-економски 

ефекти од туризмот во 

Охрид за период 2004-

2014 

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид, 2015 

4. Nikolovski 

(Aslimoski), B. 

Research Expert at 

the Curriculum 

Development 

Project 

Entrepreneurial 

Aspirations of Students 

at the University St. 

Kliment Ohridski – 

Bitola 

Business Start-Up Centre, Bitola, 

2008 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 
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Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.     

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Евиденција во студентски прашања 

11.2. Магистерски работи Евиденција во студентски прашања 

11.3. Докторски дисертации Евиденција во студентски прашања 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. 

 

/ 

Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Nikolovski, 

B.  

Destination development: 

enhancing small tourism 

firms competitiveness 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social Sciences 

and Humanities, Vol. 26, University 

of “St. Kliment Ohridski”, Bitola, 

2020, pp. 65-75 

2. Nikolovski, 

B.  

Destination level in ative 

entrepreneurship: 

developing 

competitiveness 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social Sciences 

and Humanities, Vol. 23, University 

of “St. Kliment Ohridski”, Bitola, 

2018, pp. 501-509 

3. Petrevska, B., 

Nikolovski, 

B.  

Level of seasonality in 

Macedonian tourism and 

strategies and policies for 

coping with it 

3rd International Thematic 

Monograph – Thematic Proceedings – 

Modern Management Tools and 

Economy of Tourism Sector in Present 

Era. Association of Economists and 

Managers of the Balkans, Belgrade, 

Serbia, Faculty of Tourism and 

Hospitality, Ohrid, Macedonia; 2018, 

pp. 17-29 

4. Dimoska, T., 

Nikolovski, 

B., Tuntev, 

Z. 

Employment in the small 

and medium - sized 

enterprises in tourism – 

comparative analysis 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social Sciences 

and Humanities, Vol. 20, University 

of “St. Kliment Ohridski”, Bitola, 

2017, pp. 53-68 

5. Nikolovski, 

B., Dimoska, 

T.  

 

Entrepreneurial design of 

quality initiatives in small 

tourism businesses 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social Sciences 

and Humanities, Vol. 19, University 

“St. Kliment Ohridski”, Bitola, 2016, 

pp. 185-196 

6. Dimoska, T., 

Nikolovski, 

B., Tuntev, 

Z. 

Tourism and small and 

medium-sized enterprises 

impact on the employment 

in the Republic of 

Macedonia and in the 

Municipality of Ohrid 

International Scientific Journal: 

Horizons, Series A, Social Sciences 

and Humanities, Vol. 19, University 

“St. Kliment Ohridski”, Bitola, 2016, 

pp. 197-214 

12.2. 

 

 

/ 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Nikolovski, 

B.  

Destination development: enhancing 

small tourism firms competitiveness 

International Scientific 

Journal: Horizons, Series 

A, Social Sciences and 
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Humanities, Vol. 26, 

University of “St. Kliment 

Ohridski”, Bitola, 2020, 

pp. 65-75 

2. Nikolovski, 

B.  

Destination level in ative 

entrepreneurship: developing 

competitiveness 

International Scientific 

Journal: Horizons, Series 

A, Social Sciences and 

Humanities, Vol. 23, 

University of “St. Kliment 

Ohridski”, Bitola, 2018, 

pp. 501-509 

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1. Nikolovski, B. Kонцептуализација, 

моделирање и 

менаџмент на 

процесот на учење и 

знаење во 

туристичките 

организации 

Conference Proceedings from 

the Third International 

Scientific Conference 

“Challenges of tourism and 

business logistics in the 21st 

century »ISCTBL 2020«, 

Shtip, 13  ember, 2020. Faculty 

of tourism and business 

logistics, Gevgelija, pp. 381-

391 

2020 

2. Nikolovski, B.  Entrepreneurship as a 

process of social in 

ation in tourism 

Conference Proceedings from 

the First International 

Scientific Conference 

“Challenges of tourism and 

business logistics in the 21st 

century »ISCTBL 2017«, 

Gevgelija, 24-25 October, 

2017. Faculty of tourism and 

business logistics, Gevgelija, 

pp. 199-205 

2017 

3. Nikolovski, 

B., Dimoska, 

T., Tuntev, Z. 

Effects of tourism 

entrepreneurship on 

regional development 

Conference Proceedings from 

the First International 

Scientific Conference 

“Challenges of tourism and 

business logistics in the 21st 

century »ISCTBL 2017«, 

Gevgelija, 24-25 October, 

2017. Faculty of tourism and 

business logistics, Gevgelija, 

pp. 111-120 

2017 
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Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Габриела Ракичевиќ 

2. Дата на раѓање 25.03.1970 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Докторат 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

1992 Универзитет 

“Св.Климент 

Охридски” Битола 

Магистериум 1997 Универзитет 

“Св.Климент 

Охридски” Битола 

Докторат  2000 Универзитет “Нови 

Сад” Нови Сад 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Менаџмент во 

туризмот 

Туризам и 

угостителство 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Туризам и 

угостителство 

514 

Туризам и 

угостителство 

51419 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

ФТУ, УКЛО Редовен професор,  

Туризам и угостителство-

друго 51419 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент во туризам и 

угостителство 

Туризам, Хотелско-ресторантски 

менаџмент, Гастрономија, / Факултет за 

туризам и угостителство – Охрид 

2. Стандардизација во туризам и 

угостителство 

Туризам, Хотелско-ресторантски 

менаџмент, Гастрономија, / Факултет за 

туризам и угостителство – Охрид 

3. Менаџмент на човечки ресурси 

во туризам и угостителство 

Туризам, Хотелско-ресторантски 

менаџмент, Гастрономија, / Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид 

4. Менаџмент на човечки ресурси 

во услужни дејности 

Царина, Осигурување, МУС/ Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид 

5.   

6.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Организациско однесување Менаџмент во туризам и 

угостителство/Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

2. Образование, тренинг и 

вработување 

Менаџмент во туризам и 

угостителство/Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 
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 3. Специфичности на 

менаџментот во 

угостителството 

Менаџмент во туризам и 

угостителство/Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Методологија на истражување 

на квалитетот во туризмот и 

угостителството 

Туризам / Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Smart Blue City Smart Urban Development 

and blue growth 

opportunities 

2016 

2. GAUSS Institute, 

Macedonian Scientific 

Society Bitola,  ak- aci 

and Leader Plus 

URBAN DIALOGUE 2015-2017 

3. UNIDO Pilot Project  for tourism 

development 

2015 

4. University for 

Sustainable 

Development-

Eberswalde 

Faculty of Tourism and 

Hospitality-Ohrid 

German-Macedonian 

Training Program and 

Network “Sustainable 

Tourism” for SME in the 

Tourism Sector, Academics 

and Developers 

Foundation “Deutsche 

Bundesstiftung Umwelt 

(DBU), and FHU- 

Eberswalde, Germany 

2011-2013 

5. GOV MK, ARS 

STUDIO 

Professional redaction in 

translating foreign literature 

in Macedonian language in 

the field of HRM, Tourism 

and Hospitality 

2013-2014 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

Менаџмент во туризам и 

угостителство 

ЦНИР при ФТУ/ 

2. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

Менаџмент на човечки 

ресурси во туризам и 

угостителство 

ЦНИР при ФТУ/ 

3. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

Менаџмент на човечки 

ресурси  

ЦНИР при ФТУ/ 

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

(коавтор) 

Destination management and 

Quality in Hospitality-

Implementation of Quality 

Standards in Hotels in 

Halkidiki 

Tourman 2018, In 

search of excellence in 

Tourism, Travel and 

Hospitality 

Management, Rhodes, 

Greece 
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2. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

(коавтор) 

Personal Hygiene of 

Employees-CCP in the 

Process of Food Preparation 

International Journal, 

Knowledge, Vrnjacka 

Banja, Serbia 2018 

3. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

(коавтор) 

Analysis of the support 

services in the South-west 

planning region for the 

development of rural tourism 

International Journal, 

Knowledge, Vrnjacka 

Banja, Serbia 2018 

4. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

(коавтор) 

SUSTAINABLE TOURISM 

STANDARDS IN THE 

FUNCTION OF 

KNOWLEDGE FOR 

QUALITY (Knowledge in 

practice) 

Institute of Knowledge 

Management, 14-17 

December 2017, 

Bansko, R.Bulgaria 

5. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

(коавтор) 

THE IMPORTANCE OF 

MARKETING 

MANAGEMENT 

ACTIVITIES FOR 

TOURIST DESTINATION 

DEVELOPMENT 

(Knowledge in practice) 

Institute of Knowledge 

Management, 14-17 

December 2017, 

Bansko, R.Bulgaria 

6. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

(коавтор) 

АНАЛИЗА НА 

МАНИФЕСТАЦИСКИОТ 

ТУРИЗАМ ПОВРЗАН СО 

ТРАДИЦИИТЕ ВО 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

(Knowledge-Capital of the 

future) 

Institute of Knowledge 

Management, March 

31-April 02.2017, 

Vrnjacka Banja, Serbia 

  7 Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

(коавтор) 

АНАЛИЗА НА 

ТРЕНДОВИТЕ НА 

ТУРИЗМОТ ВО 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ НА 

МАНИФЕСТАЦИСКИОТ 

ТУРИЗАМ (Knowledge-

Capital of the future) 

Institute of Knowledge 

Management, March 

31-April 02.2017, 

Vrnjacka Banja, Serbia 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Да 

11.3. Докторски дисертации Да 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

(коавтор) 

SUSTAINABLE 

TOURISM STANDARDS 

IN THE FUNCTION OF 

KNOWLEDGE FOR 

QUALITY 

Institute of Knowledge 

Management, 14-17 

December 2017, 

Bansko, R.Bulgaria 
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2. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

(коавтор) 

THE IMPORTANCE OF 

MARKETING 

MANAGEMENT 

ACTIVITIES FOR 

TOURIST DESTINATION 

DEVELOPMENT 

Institute of Knowledge 

Management, 14-17 

December 2017, 

Bansko, R.Bulgaria 

3. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

(коавтор) 

АНАЛИЗА НА 

МАНИФЕСТАЦИСКИОТ 

ТУРИЗАМ ПОВРЗАН СО 

ТРАДИЦИИТЕ ВО 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА 

(Knowledge-Capital of the 

future) 

Institute of Knowledge 

Management, March 

31-April 02.2017, 

4. Д-р Габриела 

Ракичевиќ 

(коавтор) 

АНАЛИЗА НА 

ТРЕНДОВИТЕ НА 

ТУРИЗМОТ ВО 

РЕПУБЛИКА 

МАКЕДОНИЈА ЗА 

ИМПЛЕМЕНТИРАЊЕ 

НА 

МАНИФЕСТАЦИСКИОТ 

ТУРИЗАМ (Knowledge-

Capital of the future) 

Institute of Knowledge 

Management, March 

31-April 02.2017, 

Vrnjacka Banja 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Трудовите од точка 12.1 

2.    

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

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. LA FONDATION 

POUR LA 

FORMATION 

HOTELIERE and 

UKLO 

Guest satisfaction, 

business ethics and 

culture service 

quality 

LA FONDATION 

POUR LA 

FORMATION 

HOTELIERE and 

UKLO 

International seminar 

2016 

2. LA FONDATION 

POUR LA 

FORMATION 

HOTELIERE and 

UKLO 

Hotel industry 

foundations and 

introduction to 

analytics 

LA FONDATION 

POUR LA 

FORMATION 

HOTELIERE and 

UKLO 

International seminar 

2016 

3. Smart blue city 1
st
 Euro-

Mediterranean 

Conference and 

Exhibition  

Smart blue city, 

Limassol, Cyprus  

2016 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Климе Попоски 

2. Дата на раѓање 23.07.1970 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научниот степен Доктор по економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образован

ие 
Година Институција 

Доктор на 

науки 

2006 УКИМ Економски факултет 

Магистер на 

науки 

2001 УКИМ Економски факултет 

Додипломск

и студии 

VII/1 

1994 УКИМ Економски факултет 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

5. 

Општествен

и науки 

5.03. 

Економс

ки науки 

50326 - Финансии 

7 Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

5. 

Општествен

и науки 

5.03. 

Економс

ки науки 

50326 - Финансии 

8.  Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

ФТУ, УКЛО Вонреден Професор 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Вовед во осигурување Осигурување / ФТУ 

2. 

Финансиски менаџмент Осигурување, Туризам, Хотелско ресторанска, 

Царина и шпедиција, Менаџмент во услужен 

сектор /  ФТУ 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Студија на случај и методи 

на истражување во 

осигурувањето 

Осигурување/ФТУ 

2. Портфолио менаџмент Осигурување, Туризам / ФТУ 

 3. Финансиско – 

инвестиционен менаџмент 

Осигурување, Туризам / ФТУ 

 4. Современи финансиски 

системи 

Осигурување / ФТУ 

 5. Финансиски менаџмент Безбедност и финансиска контрола / ПА 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Управување со ризици во 

осигурување (напредно 

ниво) 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 
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2. 
Регулатива и супервизија 

во осигурување 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

 
 3.  

Управување со средства и 

извори на средства (АЛМ) 

Менаџмент во услужен сектор / Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

1

0. 
Селектирани резултати во последните пет години 

10.

1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. број Автор Наслов Издавач / година 

1. Pepur, S., Ćurak, 

M. and Poposki, K 

Corporate Capital 

Structure: Case of 

Croatian 

Companies 

Economic Research Journal, No. 29, 

2016, page 498-514, Print ISSN: 

1331-677X Online ISSN: 1848-9664 

2. Poposki, K., 

Kjosevski J., Stoja 

ski Z. 

The determinants 

of non-life 

insurance 

penetration in 

selected countries 

from South 

Eastern Europe 

Economics and Business Review, Vol. 

1 (15), No. 3, 2015: 20–37,  

3. Ćurak, M., Podrug, 

D., Poposki, K. 

Policyholder and 

insurance policy 

features as 

determinants of 

life insurance 

lapse – evidence 

from Croatia 

Economics and Business Review, Vol. 

1 (15), No. 3, 2015: 58 – 77. 

 10.

2 
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. број Автор Наслов Издавач / година 

1. Светска Банка 

и Агенција за 

Супервизија на 

Осигурување 

Motor Third Part 

Liability Insurance 

Liberalization Project 

Светска Банка, 2013 

2. Светска Банка 

и Агенција за 

Супервизија на 

Осигурување 

The Southeast and 

Central Europe 

Technical Assistance 

for Catastrophe Risk 

Insurance Facility 

Светска Банка, 2014 

3. Access to 

Insurance 

Initiative и 

Проф. Климе 

Попоски 

 

Report on the 

Inclusive Insurance 

Regulatory Landscape 

in the 

CEET Region 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH, 2021 

4. Access to 

Insurance 

Initiative и 

Проф. Климе 

Попоски 

 

Index Insurance: 

2020 Status and 

Regulatory 

Challenges 

Deutsche Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit 

(GIZ) GmbH, 2021 

5. Проф. Климе 

Попоски 

GEORGIA 

Financial Inclusion 

and Accountability 

Project (P169543) 

Светска Банка, Делегација на 

ЕУ во Грузија, 2021 
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Medical Malpractice 

Liability Insurance in 

Georgia 

Overview and Policy 

Recommendations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

3 
Печатени книги во песледните пет години (до пет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Ред. број Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.

4 
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. број Автор Наслов Издавач / година 

1.  Poposki, K. Insurance against 

earthquake risks – 

recent developments 

and future challenges, 

Croatian Journal of Insurance, No 

3, July 2020, ISSN 2671-2113. 

2.  Poposki, K., 

Đenić 

Šimundić, T. 

Development of 

consumer rights for 

pre-contractual 

information in 

insurance 

 

XIV International Scientific 

Conference on Service sector 

INSCOSES 2018, Ohrid. 

3. 1. Тomeski, B., 

Poposki, K. 

Rights and obligations 

arising in 

compensation of 

claims caused by  use 

of motor vehicles 

XIV International Scientific 

Conference on Service sector 

INSCOSES 2018, Ohrid. 

4. 2. Томески 

Б., Попоски К. 

Практики и 

проблеми со кои се 

соочуваат 

договорните органи 

при постапки за 

јавни набавки - со 

акцент на јавните 

набавки на 

осигурителни услуги 

Билтен бр. 4, Здружение на 

финансиски работници на 

локална самоуправа и јавни 

претпријатија; Април 2016. 

5. 3. Попоски 

К., Томески 

Б.,  Стојановск

и З., Имери Л 

Заштита на правата и 

обврските на 

учесниците во 

сообраќајот, преку 

унапредување на 

знаењата за 

осигурувањето на 

моторни возила 

Прва меѓународна 

конференција за безбедност на 

сообраќајот на патиштата –  

Републички совет за 

безбедност во сообраќајот на 

патиштата, Септември 2016. 

1

1. 
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.

1 
Додипломски работи 70 

11.

2 
Магистерски работи 7 

11.

3 
Докторски работи 3 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

422 

 

1

2. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет 

години 

12.

1 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред. број Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. 

Pepur, S., 

Ćurak, M. and 

Poposki, K. 
 

Corporate Capital 

Structure: Case of 

Croatian Companies 

Economic Research Journal, No. 

29, 2016, page 498-514, Print 

ISSN: 1331-677X Online ISSN: 

1848-9664 

12.

2 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. 

Srbinoski, B., 

Poposki, K., and 

Cibej, G 

 

An Empirical 

Investigation of 

Determinants of 

Life Insurers' 

Performance: 

Evidence from 

South-Eastern 

Europe 

Risk Management and Insurance 

Review, 24(3): 293-310.  

https://doi.org/10.1111/rmir.1219

0 

2. 

Srbinoski, B., 

Poposki, K., 

Born, P. and 

Strozzi, F. 

 

Life Insurance 

Demand and 

Borrowing 

Constraints 

Risk Management and Insurance 

Review, 24(1): 37-69. 

https://doi.org/10.1111/rmir.1216

6 

 

 3.  

Srbinoski B., 

Poposki K., 

Dencic-

Mihajlov K., 

and Pavlovic M. 

 

The Economics of 

the Name 

Change:Long-Term 

Adjustments 

towards EU/NATO 

or Short-Term 

Resolution of 

Political 

Uncertainty? 

Organizations and Markets in 

Emerging Economies. 12(1): 86–

105. 

https://doi.org/10.15388/omee.20

21.12.49 

 12.

3 

 

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

Ред. број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1.  Poposki, K. 

Capital adequacy for 

solvency purposes in 

Solvency II 

22
st
 Asia Pacific 

Risk Insurance 

Association, 

Annual 

Conference 

2019, Seoul, 

South Korea 

2. 1. 

 
Poposki, K. 

Motor Third Party 

Liability Insurance  - The 

case of western Balkan 

International 

Insurance 

Conference, Motor 

Insurance, 

organized by 

XPRIMM 

2018, Vienna, 

Austria 

3. 1. Poposki, K. 

The Future of 

Supervision and 

Challenges,  

Key note speaker 

21
st
 Asia Pacific 

Risk Insurance 

Association, 

Annual 

Conference 

2017, Poznan, 

Poland 

4. 2. Poposki, K. Consumer protection Joint IAIS-IOPS- 2017, Bratislava, 

http://apria2017.syskonf.pl/conf-data/APRIA2017/files/artyku%C5%82y/plenarne/Klime%20Poposki_APRIA_presentation_final.pdf
http://apria2017.syskonf.pl/conf-data/APRIA2017/files/artyku%C5%82y/plenarne/Klime%20Poposki_APRIA_presentation_final.pdf
http://apria2017.syskonf.pl/conf-data/APRIA2017/files/artyku%C5%82y/plenarne/Klime%20Poposki_APRIA_presentation_final.pdf
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trends in pensions and 

insurance in Western 

Balkan Countries 

OECD-NBS 

Conference 

on Consumer 

Protection in 

Insurance and 

Pensions 

 

Slovakia 

5. 3. Poposki, K. 

Big Data and climate 

change – is there a future 

for catastrophe 

insurance? 

Current 

challenges for 

insurance markets 

and supervision in 

CEESEE region 

organized by 

FMA and EIOPA 

 

2017, Vienna, 

Austria 
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Прилог 

бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Ристо Речкоски  

2. Дата на раѓање 21.06.1977 г. 

3. Степен на образование Доктор на науки 

 

4. Наслов на научен степен Доктор на правни науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Институција Година 

VII1 

Дипломиран 

правник 

Универзитет 

„Св.Кирил и Методиј“ 

– Скопје, Правен 

Факултет „Јустинијана 

Прима“, - Скопје 

Февруари, 2000 г. 

VII1 

Дипломиран 

менаџер по 

царина и 

шпедиција, 

Универзитет 

„Св.Климент 

Охридски“ – Битола,   

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид, 

паралелно студирање 

Декември, 2000 г. 

VII2 Магистер 

на правни науки 

Постдипломски студии 

на правни науки, 

политички науки и 

комуникологија, на 

Универзитет 

„Св.Кирил и Методиј“ 

– Скопје, Правен 

Факултет „Јустинијана 

Прима“, - Скопје 

Октомври, 2003 г. 

 VIII1 Доктор на 

правни науки 

Универзитет 

„Св.Кирил и Методиј“ 

– Скопје, Правен 

Факултет „Јустинијана 

Прима“, - Скопје 

Февруари, 2007 г. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5.08 Правни науки и 5.09 Јавна управа и администрација 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5.08 Правни науки и 5.09 Јавна управа и администрација 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран и 

во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ – Битола,   

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид, 

Редовен професор, од 23.11.2016 

година 

 

Управно право50802,  

Правни науки и друго 50835 

 

 

 

 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на 

студии 
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9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Осигурително право СПО102 – студиска програма осигурување, 

ФТУ-Охрид 

2. Основи на правото со 

туристичко право 

СПТ101, ХРМ101,СПГ103, - студиски 

програми по туризам; хотелско-ресторантска; 

гастрономија, исхрана и диететика; ФТУ-

Охрид 

 3. Основи на правото Сите програми, изборен 

 4. Договори во меѓународниот 

промет 

Сите програми, изборен 

 5.  Принципи на јавната 

администрација 

Сите програми, изборен 

 6. Управно право МУС општ задолжителен предмет, на сите др. 

програми, изборен 

 7. Облигационо право Сите програми, изборен 

 8. Царинска управна постапка ЦИШ603, задолжителен 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Царински постапки Втор циклус - Царина и 

шпедиција(задолжителен) 

 5. Меѓународно туристичко 

право 

Втор циклус – ТУР (изборен) 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Правна методологија на 

туризмот 

Трет циклус – Туризам 

2. Правна методологија во 

осигурувањето 

Трет циклус – Менаџмент во услужен сектор 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.     

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

 1. Prof.PhD R.Rechkoski, 

Local coordinator and team 

leader 

VISITORS EXIT SURVEY in OHRID 

2015/2016 

IME project, Swiss Agency for 

development and cooperation, Swiss 

Contact 

2015-16 

 2. Проф.д-р Ристо Речкоски Legal conditions for 

Categorization of tourism and 

hospitality facilities in 

2015-2016 
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Macedonia – Правни услови за 

категоризација на туристички 

и угоситителски објекти  

проект “Социо-економски 

ефекти од туризмот во Охрид 

за период од 2004 до 2014 

година”, ФТУ-Охрид и 

Општина Охрид 

 3. Проф.д-р Ристо Речкоски Project for Study “Tourist 

destination under Pressure. 

Challenges and in ative solutions 

and destination under pressure” 

for the World Tourism Forum in 

Lucerne, 3-5, May, 2017, 

Lucerne, with University of 

Applied sciences and arts Hoch 

Shule-Luzern, Switzerland   

 

2017 

 4. Проф.д-р Ристо Речкоски Aвтор на Прирачник за 

спогодбено решавање спорови 

помеѓу претпријатија и 

потрошувачи”, 2018 , Проект 

“„Партнерство меѓу 

граѓанското општество и 

деловниот сектор – развивање 

иновативен модел за 

мобилизација на финансиски 

средства“, финансиран од EU-

Program for Support for Civil 

Society and Medium 2015, со 

Партнери на  проектот: 

Здружение за бизнис и 

консалтинг “Креација”, 

Асоцијација за развојни 

иницијативи-Зенит”, 

Организација на потрошувачи 

на Македонија. 

2018 

 5. Prof.dr.Sc. Risto Rechkoski Author of “Analysis and report 

of performed surveys with 

different subjects-public service 

providers and companies, and for 

organizing of focus-group on the 

level of Municipality of Ohrid”, 

September, 2021, THE 

PROJECT "CONSUMERS FOR 

SUSTAINABILITY - 

INSTITUTIONALIZATION OF 

THE DIALOGUE ON LOCAL 

POLICIES AND SERVICES OF 

THE CIVIL SOCIETY 

TOWARDS MUNICIPALITIES 

AND BUSINESS”, financed by 

EU,  IPA/2020/421-078 

 

2020 

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

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Р.Речкоски Принципи на јавна 

администрација 

ФТУ-Охрид, 2015 

 2.  Р.Речкоски Осигурување и 

осигурително право 

ФТУ-Охрид, 2020 

 3. Р.Речкоски Основи на правото ФТУ-Охрид, 2021, во 

подготовка 

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

      

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 240 

11.2. Магистерски работи 33 

11.3. Докторски дисертации 9 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

број 

   

Автор Наслов Година 

 1. Rechkoski et 

al. 

Customs and corruption: the 

case of the Republic of 

Macedonia  

 

International Scientific Conference,  

“Towards a better Future: The rule of 

Law, Democracy and Polycentric 

Development”, Faculty of law, 11-12 

May, 2018, Bitola, Republic of 

Macedonia 

 2. R.Rechkoski, ”Legal Regulation Of 

Public-Private Partnership 

In The Republic Of 

Macedonia”,   

Journal of Management Studies 

(ISSN 2328-2185, USA), Vol. 7, No. 

2, mart-april, 2019, David Publishing 

Company, 616 Corporate Way, Suite 

2-4876, Valley Cottage, NY 10989, 

US (i) 

 3.  R.Rechkoski, Instruments of Public 

administration reform in the 

Republic of Macedonia,  

IOSR Journal Of Humanities And 

Social Science (IOSR-JHSS), e-ISSN: 

2279-0837, p-ISSN: 2279-0845. 

2020, Volume 25, Issue 4, Series. 8 

(April. 2020) 43-52, 4.621 impact 

factor, http://iosrjournals.org/iosr-

jhss.html, (i) 

 4. R.Rechkoski, THE IMPORTANCE OF 

NATIONAL CYBER 

SECURITY STRATEGY 

OF THE REPUBLIC OF 

MACEDONIA,  

Asian Economic and Social Society, 

International Journal of Publication 

and Social Studies, DOI: 

10.18488/journal.135.2020.51.69.78, 

Vol. 5, No. 1, 69-78., 2020 AESS 

Publications, Impact Factor: 0.035 

(RePEc), 

http://www.aessweb.com/journals, (i) 

 5.  R.Rechkoski "LEGISLATION FOR 

MOUNTAIN TRAILS 

AND PATHS AS A 

FACTOR FOR 

DEVELOPMENT OF 

MOUNTAINEERING 

XV International Scientific 

Conference on Service sector 

INSCOSES 2020, Ohrid 11-12 

September 2020 

http://iosrjournals.org/iosr-jhss.html
http://iosrjournals.org/iosr-jhss.html
http://www.aessweb.com/journals


ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

428 

 

TOURISM IN 

MACEDONIA" 

 

 6. R.Rechkoski,  “Legal instruments for 

helping tourism sector in 

Macedonia during COVID 

19”,  

“Wulfenia Journal”, Volume. 28, 

Issue. 11,  ember 2021, 

Multidisciplinary ISI Journal in All 

Fields of Sciences, Journal Citation 

Reports (JCR2020): ISSN: 1561-

882X, Impact Factor: 0.512, Five-

Year-IF: 1.000, Average Impact 

factor: 8.761. Web of Science Group, 

and Elsevier Biobase, 

http://multidisciplinarywulfenia.org, 

Wulfenia Journal KLAGENFURT, 

AUSTRIA, (i) 

 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Трудовите од точка 12.1    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

 Трудовите од точка 12.1    

http://multidisciplinarywulfenia.org/


ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

429 

 

  

Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Михаел Ристески 

2. Дата на раѓање 19.07.1984 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

2008 Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ 

– Битола, Факултет 

за туризам и 

угостителство - 

Охрид 

Магистериум 2013 Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ 

– Битола, Факултет 

за туризам и 

угостителство – 

Охрид 

Докторат  2019 Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ 

– Битола, Факултет 

за туризам и 

угостителство – 

Охрид 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

5.14 – 

Туризам и 

угостителство 

51409-Управување со 

туристичкиот 

простор 

51419-Друго 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

5.14 – 

Туризам и 

угостителство 

51409-Управување со 

туристичкиот 

простор 

51419-Друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Доцент, 51409, 51419 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Основи на туризам Туризам, Хотелско-ресторански 

менаџмент, Менаџмент во услужен 

сектор / Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

2. Туристичка географија Туризам, Хотелско-ресторански 

менаџмент, Менаџмент во услужен 

сектор, Гастрономија, Царина и 

шпедиција, Гастрономија / Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид 
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3. Храна и култура Туризам, Гастрономија, Хотелско-

ресторански менаџмент, Менаџмент во 

услужен сектор / Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

4. Гастрономски туризам Туризам, Гастрономија, Хотелско-

ресторански менаџмент / Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид 

5. Менаџмент со природни ресурси Менаџмент во услужен сектор / 

Факултет за туризам и угостителство – 

Охрид 

6.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Селективни видови туризам Туризам / Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

2. Просторно планирање Туризам / Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. Risteski M., Rakicevik G. Analysis of the support 

services in the South-west 

Planning Region for the 

development of rural 

tourism 

Knowledge – 

International Journal 

ISSN 2545-4439 and 

ISSN 1857-923X, Vol. 

22.2,  pp. 573-578, 

2018 

2. Risteski M., Kocevski J. Applying the Fas-

Methodology for 

Identifying and Analysing 

Natural Factors in the 

South-West Planning 

Region for Rural Tourism 

Development 

HORIZONS – 

International Scientific 

Journal, ISSN 1857-

9884, Vol. 23, pp. 

577-589, 2018 

3. Risteski M. Tourist Valorization as the 

Basis for Managing Tourist 

Destinations 

Knowledge – 

International Journal 

ISSN 2545-4439 and 

ISSN 1857-923X, Vol. 

38.1,  pp. 257-263, 

2020 

4. Risteski M., Koru ski S., 

Kocevski J. 

Analysis of Potentials and 

Attractions for the 

Development of Cultural 

Tourism in the South-West 

Planning Region of the 

Republic of N. Macedonia 

HORIZONS – 

International Scientific 

Journal, ISSN 1857-

9884, Vol. 26, pp. 7-

17, 2020 

5. Risteski M. Contemporary methods 

and approaches for tourist 

valorization 

HORIZONS – 

International Scientific 

Journal, ISSN 1857-

9884, Vol. 27, pp. 79-

89, 2020 

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



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

431 

 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Мариноски Н., 

Нестороска И., 

Андреески Ц., Ристески 

М. 

Изработка на 

Стратегија за развој на 

туризмот во Општина 

Маврово и Ростуше 

(2009-2028) 

Општина Маврово и 

Ростуше, Факултет за 

туризам и 

угостителство – 

Охрид, 2018 

2. Нестороска И., 

Мариноски Н., 

Андреески Ц., 

Симонческа Л., 

Дичевска С., Караџова 

К., Ристески М., Наумов 

К. 

Зголемување на 

туристичките 

можности преку 

користење на ресурсите 

- I-TOUR, Јакнење на 

туризмот и културното 

и природното 

наследство 

WP3 Развивање на 

меѓугранични 

туристички производи – 

мапирање и пристап на 

меѓугранични 

туристички потенцијали 

Interreg – IPA CBC 

Програма на 

Европска Унија, 

2018-2019 

3. Андреески Ц., 

Мариноски Н., 

Коруновски С., 

Нестороска И. Ристески 

М. 

Подготовка на три 

Потстратегии за 

туризам – Рурален / 

Културен / Активен: 

- Подготовка на 

Потстратегија за развој 

на рурален туризам во 

РС Македонија, 

- Подготовка на 

Потстратегија за развој 

на културен туризам во 

РС Македонија, 

- Подготовка на 

Потстратегија за развој 

на активен туризам во 

РС Македонија 

Министерство за 

економија на РСМ, 

Факултет за туризам 

и угостителство – 

Охрид, 2019 

4. Андреески Ц., 

Мариноски Н., 

Коруновски С., Ристески 

М. 

Подготовка на 

Стратегија за развој на 

туризмот на Општина 

Охрид 

Општина Охрид, 

Факултет за туризам 

и угостителство - 

Охрид, 2020 

5. Андреески Ц., 

Мариноски Н., 

Коруновски С., 

Нестороска И. Ристески 

М. 

Подготовка на 

Стратегија за развој на 

туризмот на Град Скопје 

за периодот 2020-2023 

Град Скопје, 

Факултет за туризам 

и угостителство - 

Охрид, 2020 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 
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1. Kocevski J., Risteski M. The Complex Role of Food 

in Tourism 

HORIZONS – 

International Scientific 

Journal, ISSN 1857-

9884, Vol. 23, pp. 

305-312, 2018 

2. Koru ski S., Risteski M. Possibilities for Urban 

Tourism Development in 

the Municipality of Cair 

The Fourth 

International Scientific 

Conference “Tourism 

in the Function of 

Tourism Development 

of the Republic of 

Serbia – Tourism as a 

Generator of 

Employment”, 

University of 

Kragujevac - Faculty 

of Hotel Management 

and Tourism in 

Vrnjačka Banja. 

Published in Thematic 

Proceedings 2, ISBN 

978-86-89949-37-7, 

ISBN 978-86-89949-

39-1 pp. 535-552, 

2019 

3. Marinoski N., Risteski M. Tourism Potentials of the 

Southwest Planning Region 

The Second 

International Scientific 

Conference 

“Challenges of 

Tourism and Business 

Logistics in the XXI 

Century - ISCTBL 

2019”, Goce Delcev 

University – Stip. 

Published in 

Conference 

Proceedings, ISBN 

978-608-244-693-6, 

pp. 289-296, 2019 

4. Marinoski N., Andreeski 

C., Risteski M. 

Natural and Cultural 

Values in the Function of 

Developing Wine Tourism 

in the Povardarie Region 

XIII Symposium “ el 

Technologies and 

Economic 

Development”, 

Faculty of Technology 

- Leskovac. Published 

in Proceedings, ISBN 

978-86-89429-36-7, 

pp. 232-241, 2019 

5. Kocevski J., Risteski M. Defining Cuisine And 

Types Of Cuisine 

HORIZONS – 

International Scientific 

Journal, ISSN 1857-

9884, Vol. 26, pp. 

291-302, 2020 

6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 7 
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11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

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

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог 

бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Д-р Лидија Симонческа 

2. Дата на раѓање 01.01.1961 

3. Степен на образование VIII степен 

4. Наслов на научен степен Доктор на науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

VII 1 1983 Економски факултет-

Скопје 

VII2 1992 Економски факултет-

Београд 

VIII 1998 Факултет за туризам и 

угостителстви-Охрид 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 – 

Општествени 

науки 

5.03 – 

Економски 

науки 

50329 – друго, 

(организација) 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 – 

Општествени 

науки 

5.14 – Туризам 

и угостителство  

51419 – друго 

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Редовен професор  

51419 - друго 

51406 – Туристичка промоција 

  

 

9. 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција  

1. Основи на менаџмент Осигурување/ ФТУ, Охрид 

Царина и шпедиција / ФТУ, Охрид 

Менаџмент во услужен сектор/ ФТУ, 

Охрид 

Гастрономија / ФТУ, Охрид 

Туризам / ФТУ, Охрид 

Хотелско-ресторански менаџмент /ФТУ, 

Охрид 

2. Деловно планирање  Туризам/ ФТУ, Охрид 

Осигурување /ФТУ, Охрид  

Хотелско-ресторански менаџмент /ФТУ, 

Охрид 

Царина и шпедиција/ ФТУ,Охрид 

Гастрономија / ФТУ,Охрид 

Менаџмент во услужен сектор/ ФТУ, 

Охрид 

3. Стратегиски менаџмент Туризам/ФТУ-Охрид 

Хотелско-ресторанска/ ФТУ, Охрид 

Гастрономија/ ФТУ-Охрид 

Менаџмент во услужен сектор/ ФТУ, 
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Охрид 

Осигурување / ФТУ, Охрид 

Царина и шпедиција / ФТУ, Охрид 

4. Меѓународен менаџмент Царина и шпедиција / ФТУ, Охрид 

Туризам/ФТУ-Охрид 

Хотелско-ресторанска/ ФТУ, Охрид 

Гастрономија/ ФТУ-Охрид 

Менаџмент во услужен сектор/ ФТУ, 

Охрид 

Осигурување / ФТУ, Охрид 

 5.  Промотивни активности Туризам / ФТУ, Охрид 

Хотелско-ресторански менаџмент / ФТУ, 

Охрид 

Гастрономија /ФТУ,Охрид 

Менаџмент во услужен сектор/ ФТУ, 

Охрид 

Царина и шпедиција / ФТУ, Охрид 

Осигурување / ФТУ Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Менаџмент во царинско работење Царина и шпедиција/ ФТУ-Охрид 

2. Менаџмент во шпедитерско 

работење 

Царина и шпедиција/ ФТУ-Охрид 

3. Организација и управување со 

неживотни осигурителни 

компании 

Осигурување/ФТУ-Охрид 

 4. Стратегиски менаџмент Осигурување/ ФТУ-Охрид 

 5. Компаративен јавен менаџмент Осигурување/ ФТУ-Охрид 

 6. Меѓународен менаџмент Туризам/ ФТУ-Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи теории во 

меѓународниот 

туризам 

 

Туризам/ ФТУ-Охрид 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Лидија Симонческа 

М-р Доменика Илческа 

Management knowledge as 

an area for improving the 

competitiveness of the 

tourism product of Ohrid 

XIII International 

Scientific Conference on 

Service sector 

INSCOSES 2016, 

ФАКУЛТЕТ ЗА 

ТУРИЗАМ И 

УГОСТИТЕЛСТВО, 

ОХРИД, 

HORIZONS 

INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC 

JOURNAL,Vol.20, “St. 
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Kliment Ohridski” 

University – Bitola, 2016 

2. Д-р Лидија Симонческа 

(во коавторство 

Mapping The Changes in 

The Companies in The 

Republic of Macedonia in 

Relation to The Industry 

and The Activity in which 

They Operate 

Balkan and Near Eastern 

Journal of Social 

Sciences, BNEJSS 2017: 

03 (04) 

 

3. Д-р Лидија Симонческа 

(во коавторство) 

The Impact of Teamwork 

on the Quality of the Hotel 

Product 

First International 

Scientific Conference 

CHALLENGES OF 

TOURISM AND 

BUSINESS LOGISTICS 

»ISCTBL 2017« that 

will take place in 

Gevgelija, R. Macedonia 

on October, 2017. 

4. Д-р Лидија Симонческа 

(во коавторство) 

Impact of the business 

climate on  

tourist industry entities  

in the region of Оhrid 

 

 

XIII INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC 

CONFERENCE ON 

SERVICE SECTOR 

INSCOSES 2018, 

OHRID 14-15 

SEPTEMBER 2018, 

Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид,.  

5. Д-р Лидија Симонческа Identity as a factor for 

affirmation of the tourist 

product of Prespa 

XV International 

Scientific Conference on 

Service sector 

INSCOSES 2020, Ohrid 

11-12 September 2020 

 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Profesors of Eberswalde 

University for Sustainable 

Development and 

Facultyof Tourism and 

Hospitality- Ohrid 

German-

MacedonianTraining 

Program and Network 

“Sustainable Tourism” 

forSME in the Tourism 

Sector, Academics and 

Develorers  

 

German-

MacedonianTraining 

Program and Network 

“Sustainable Tourism” 

forSME in the Tourism 

Sector, Academics and 

Develorers  

 

2. Д-р Лидија Симонческа Project – Region of 

Negotino and Alternative 

Tourism Perspectives 

This Project is funded by 

the Eurepean Union, 

2008/2009 

3. Д-р Лидија Симонческа Training for trainers in the 

field of rural tourism 

Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid; 

Local Development 

Agency – Struga; State 

of Israel; MASHAV – 

Israel’s Agency for 

International 

Development 

http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_04/14_Gligorovski_et_al.pdf
http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_04/14_Gligorovski_et_al.pdf
http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_04/14_Gligorovski_et_al.pdf
http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_04/14_Gligorovski_et_al.pdf
http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_04/14_Gligorovski_et_al.pdf
http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_04/14_Gligorovski_et_al.pdf
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Cooperation; CINADCO 

– Centre for 

International 

Agricultural 

Development 

Cooperation (март 2012) 

 

4. Д-р Лидија Симонческа ASPAT International 

Seminar 

-       Cultural diversity in 

hospitality industry 

-       American culture in 

tourism 

 

Embassy of the United 

State of America; 

Howard Community 

College, USA; Davidson 

County Community 

College, USA;  

Faculty of Tourism and 

Hospitality – Ohrid 

 

5 Д-р Лидија Симонческа Increasing Tourism 

Opportunities through 

Utilization of Resources - I-

TOUR 

 

Водечки партнер е 

Центарот за развој на 

Пелагонискиот Регион; 

Проектен партнер 

УКЛО-Битола ФТУ-

Охрид ; 

 Времетраење на 

проектот март 2018-

септември 2019;  

Проектот е во рамките 

на програмата Interreg 

IPA CBC- Greece-FYR 

Macedonia 2014-2020 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Лидија Симонческа Деловно планирање- со 

примена во 

туристичката 

индустрија-(второ 

изменето и дополнето 

издание) 

 

Центар за научно 

истражувачка работа, 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид,  

2. Д-р Лидија Симонческа Деловно планирање – со 

примена во 

осигурителните 

компании - ново 

издание 

Центар за научно 

истражувачка работа, 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид,  

3. Д-р Лидија Симонческа Менаџмент 

- ново издание 

 

Центар за научно 

истражувачка работа, 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид,  

4. Д-р Лидија Симонческа Промотивни активности 

во туризмот 

-ново издание 

Центар за научно 

истражувачка работа, 

Факултет за туризам и 

угостителство – Охрид,  
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10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 85 

11.2. Магистерски работи 15 

11.3. Докторски дисертации 7 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

број 

   

   

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Д-р Лидија 

Симонческа 

М-р 

Доменика 

Илческа 

Management knowledge as an area for 

improving the competitiveness of the tourism 

product of Ohrid 

HORIZONS 

INTERNATIONAL 

SCIENTIFIC 

JOURNAL,Vol.20, 

“St. Kliment 

Ohridski” 

University – Bitola, 

2016 

 2. Д-р Лидија 

Симонческа 

- во 

коавторство 

Mapping The Changes in The Companies in 

The Republic of Macedonia in Relation to The 

Industry and The Activity in which They 

Operate 

Balkan and Near 

Eastern Journal of 

Social Sciences, 

BNEJSS 2017: 03 

(04) 

 

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

    

 

 

http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_04/14_Gligorovski_et_al.pdf
http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_04/14_Gligorovski_et_al.pdf
http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_04/14_Gligorovski_et_al.pdf
http://www.ibaness.org/bnejss/2017_03_04/14_Gligorovski_et_al.pdf
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Ред. Бр.  

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Александар Трајков 

2. Дата на раѓање 05.08.1979 

3. Степен на образование VIII  

4. Наслов на научниот степен Доктор на економски науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

2003 УКЛО, ФТУ Охрид 

Магистериум 2007 УКЛО, ФТУ Охрид 

Докторат  2012 УКИМ, Економски 

факултет Скопје  

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

5.14 туризам и 

угостителство 

51419 друго – 

Меѓународен туризам 

50318 Економика на 

туризам и 

угостителство 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

5.03 економски 

науки 

50309 меѓународна 

економија 

50319 економика на 

надворешна трговија  

8. Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

УКЛО, ФТУ – Охрид Вонреден професор 

50309, 50319, 50329 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Р.б. Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Меѓународна шпедиција Царина и шпедиција / ФТУ Охрид 

2. Применето шпедитерско работење Царина и шпедиција / ФТУ Охрид 

3. Интегрирано снабдување и 

логистички менаџмент 

Менаџмент во услужен сектор / ФТУ 

Охрид 

4. Трговска логистика Царина и шпедиција, Менаџмент во 

услужен сектор, Осигурување, Туризам 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Р.б. Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современо шпедитерско логистичко 

работење 

Царина и шпедиција / ФТУ Охрид 

2. Меѓународна трговска логистика Царина и шпедиција, Осигурување, 

Туризам / ФТУ Охрид 

3. Менаџмент во шпедитерско работење Царина и шпедиција / ФТУ Охрид 

4. Слободни економски зони Царина и шпедиција / ФТУ Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Р.б. Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современи методи во меѓународно 

шпедитерско работење 

Менаџмент во услужен сектор /ФТУ 

Охрид 

2. 
Царинска реформа и модернизација 

Менаџмент во услужен сектор /ФТУ 

Охрид 

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

Р.б. Автори Наслов Издавач /  година 

1. Aleksandar Trajkov 

Jovanka Biljan 

Impact of Tourist Arrivals’ 

Reduction on the Travel 

Services Export in 

Macedonia. 

50th International Scientific 

Conference Contemporary 

Economic Trends: Nis, 

Serbia 2019 

2. Jovanka Biljan 

Aleksandar Trajkov 

Negative Effective Tariff 

Protection of Meat 

Processing Industry: The 

Case of North Macedonia,  

International Scientific 

Journal, Green Channel 

Science and Education in 

Customs, 4 (10). pp. 57-65. 

ISSN 2618-9356, 2019 

3. Aleksandar Trajkov 

Cvetko Andreeski 

Naume Marinoski 

Economic Analyze of 

Economic Sectors in 

Municipality of Ohrid and 

Business Opportunities for 

Development 

FTU Ohrid, Municipality of 

Ohrid, Macedonia, 2018 

4. Jovanka Biljan 

Aleksandar Trajkov 

Biljana Dimoska 

Simplified Customs 

Procedures – Advantages and 

Obstacles in Republic of 

Macedonia 

 

EMAN 2018 Conference 

proceedings, Ljubljana, 

Slovenia July 2018 

5. Aleksandar Trajkov 

Jovanka Biljan 

Cvetko Andreeski 

Overview and characteristics 

of tourism seasonality in 

Ohrid 

Economic Themes, 54(4), 

Faculty of Economics, Nis, 

Serbia, January 2017 

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

Р.б. Автори Наслов Издавач / година 

1. Aleksandar Trajkov 

Cvetko Andreeski 

Naume Marinoski 

Analyze of the economic impact of 

tourism in Municipality of Ohrid 

Municipality of 

Ohrid, 2020 

2. FTU / UKLO 

Aleksandar Trajkov 

(project manager) 

WetMainAreas - Improving the 

conservation effectiveness of wetlands 

CBC BalkanMed 

2020 

3. Jovanka Biljan 

Aleksandar Trajkov 

Economic Analyze of Economic Sectors 

in Municipality of Ohrid and Business 

Opportunities for Development   

Municipality of 

Ohrid, 2018 

4. Aleksandar Trajkov 

Jovanka Biljan 

Socio-economic effects of tourism in 

Ohrid 2004 – 2014 

CNIR / FTU Ohrid 

2015 

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

Р.б. Автори Наслов Издавач / година 

1. Александар Трајков Меѓународна шпедиција ФТУ Охрид, во печат 

2. Александар Трајков Трговска логистика ФТУ Охрид, 2015 

3. Александар Трајков Светска трговска организација и 

трговијата со логистички услуги 

(докторска дисертација) 

Економски факултет 

Скопје  

4. Стојаноски Јован 

Трајков Александар 

Меѓународна шпедиција ФТУ Охрид 2008 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Р.б. Автори Наслов Издавач / година 

1. Aleksandar Trajkov Authorized Economic 

Operator 

MIM WCO Russian Customs 

Academy, Moscow 2021 

2. Aleksandar Trajkov Environment and Economic 

Development (Macedonia – 

Economic Aspects) 

CIFE Nice, FTU Ohrid, 2019 

3. Aleksandar Trajkov Liberalization of Logistics 

Services 

University of Zagreb, Faculty 

of Transport Sciences, 2019 
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4. Aleksandar Trajkov International Trade 

Logistics 

MIM WCO Russian Customs 

Academy, Moscow 2018 

5. Aleksandar Trajkov Trade Logistics in Modern 

Business World 

School of Economics, Celje, 

Slovenia, 2018 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи Повеќе од 30  

11.2. Магистерски работи 5 

11.3. Докторски дисертации 3 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Р.б. Автори Наслов Издавач / година 

1. Aleksandar Trajkov 

Jovanka Biljan 

Cvetko Andreeski 

Measuring the impact of 

COVID 19 crises on foreign 

tourist receipts  

Economic Themes, 59, 

Faculty of Economics, Nis, 

Serbia, 2021 

2. Aleksandar Trajkov 

Jovanka Biljan 

Impact of Tourist Arrivals’ 

Reduction on the Travel 

Services Export in 

Macedonia. 

50th International Scientific 

Conference Contemporary 

Economic Trends: Nis, 

Serbia 2019 

3. Jovanka Biljan 

Aleksandar Trajkov 

Negative Effective Tariff 

Protection of Meat 

Processing Industry: The 

Case of North Macedonia,  

International Scientific 

Journal, Green Channel 

Science and Education in 

Customs, 4 (10). pp. 57-65. 

ISSN 2618-9356, 2019 

4. Jovanka Biljan 

Aleksandar Trajkov 

Biljana Dimoska 

Simplified Customs 

Procedures – Advantages 

and Obstacles in Republic 

of Macedonia 

EMAN 2018 Conference 

proceedings, Ljubljana, 

Slovenia July 2018 

5. Aleksandar Trajkov 

Jovanka Biljan 

Cvetko Andreeski 

Overview and 

characteristics of tourism 

seasonality in Ohrid 

Economic Themes, 54(4), 

Faculty of Economics, Nis, 

Serbia, January 2017 

6. Jovanka Biljan 

Aleksandar Trajkov 

Customs risk management – 

Time of declaration 

processing by control 

channe 

Economy and Market 

Communication Review, 

11(1),  Paneuropean 

University Aperion, Banja 

Luka, 2016 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Р.б. Автори Наслов Издавач / година 

    

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

Р.б. Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Aleksandar Trajkov Customs modernization 

– concept of authorized 

economic operator 

International Scientific 

Conference Current 

problems of customs in 

the age of digital 

economy: Modern 

economic scan, Russian 

Customs Academy, 

Moscow , Russia,  

April 

2021 
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2. Aleksandar Trajkov 

Cvetko Andreeski 

Vera Karadjova 

Tourism and Air 

Transportation 

Interconnection –  

Small Tourist Places 

Perspective 

Tenth International 

Scientific Conference 

EMPLOYMENT, 

EDUCATION AND 

ENTREPRENEURSHIP 

(EEE 2021) 

Belgrade, Serbia,  

October 

2021 

3. Aleksandar Trajkov 

Jovanka Biljan 

Impact of Tourist 

Arrivals’ Reduction on 

the Travel Services 

Export in Macedonia 

50th International 

Scientific Conference 

Contemporary Economic 

Trends: Technological 

Development And 

Challenges Of 

Competitiveness, Nis, 

Serbia  

October 

2019 

4. Jovanka Biljan 

Aleksandar Trajkov 

Effective Tariff 

Protection of the meat 

processing industry in 

the Republic of 

Macedonia 

INSCOSES 2018, 

Conference presentation, 

Ohrid, Macedonia,  

Sept. 

2018 
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Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

Име и презиме Зоран Тунтев 

Дата на раѓање 17.12.1969  

Степен на образование Доктор на науки 

Наслов на научен степен Доктор на науки од областа на туризмот и угостителството 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

1989‐1993 Универзитет Св. 

Климент Охридски ‐ 

Битола, ФТУ Охрид 

Магистер на 

науки од 

областа туризам 

и угостителство 

1995‐1997 Универзитет Св. 

Климент Охридски ‐ 

Битола, ФТУ Охрид 

Доктор на 

науки од 

областа туризам 

и угостителство 

1999 – 2004 Универзитет Св. 

Климент Охридски ‐ 

Битола, ФТУ Охрид 

Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

Туризам и 

угостителство 

Туризам Хотелиерство,  

Туризам‐ друго 

Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

Туризам и 

угостителство 

Туризам 

5.14 

5.1419 Туризам‐ друго 

Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство ‐ Охрид 

Редовен професор по 

предмети од област Туризaм 

5.1419 Туризам‐ друго 

51401 Хотелиерство 

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

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.  Хотелиерство  Туризам, Хотелско‐ресторанска 

2. Хотелски инжењеринг Туризам, Хотелско‐ресторанска, 

Гастрономија 

3. Туристичка дестинација Туризам, Хотелско‐ресторанска, 

Гастрономија 

4. Животна средина и туризам Туризам, Хотелско‐ресторанска, 

Гастрономија 

 5. Култура и одржлив развој Културен менаџмент 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Селективни облици на туризам  Туризам 

2. Меѓународно хотелиерство  Менаџмент во туризмот 

3. Одржливост во угостителската 

индустрија 

Гастрономија, Исхрана, Диететика 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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1.   

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релативни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

    

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓенародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

    

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

3.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи Да 

11.3. Докторски дисертации Да 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

   

   

1.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1.    

 2.    

 3.    
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Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Елена Цицковска 

2. Дата на раѓање 18.05.1968 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо образование 1996 Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“, 

Скопје 

Магистериум 2003 Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“, 

Скопје 

Докторат  2013 Универзитет “Св. 

Кирил и Методиј“, 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука за јазикот Методика на јазик, 

Германистика 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

Наука за јазикот 

604 

Методика на јазик, 

60428 

Германистика 

60405 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во 

кое е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

Вонреден професор, 

Германистика, Методика за 

јазик,  

 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Германски јазик 1  

2. Германски јазик 2  

3. Германски јазик 3  

4. Германски јазик 4  

5.   

6.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Вештини и стратегии на 

преговарање 

 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 
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1. Цицковска Елена Understanding and teaching Gen Z 

in higher education 

Horizons, 

International 

scientific journal 

Series A - Social 

Sciences and 

Humanities, Volume 

26,  University – 

Bitola, 2020 

2. Цицковска Елена, 

Вејсели Фатмире 

Hin zum 

mehrsprachigkeitsbasierten DaF-

Unterricht in der universitären 

fachdidaktischen Ausbildung 

angehender Lehrkräfte 

International 

Scientific 

Multilingual 

Conference 

Multilingualism as a 

Challenge of a 

Linguistic,Literary 

and Cultural 

Communication, 

September 2019, 

Tetovo, SEEU, 2020 

3. Цицковска Елена Мultiligual communication with 

German-speaking business 

partners 

Second International 

Scientific 

Conference on IT, 

Tourism, 

Economics, 

Management and 

Agriculture ITEMA, 

Graz University of 

Technology, Graz, 

Austria, 2018 

4. Цицковска Елена Berufs- und lernerorientierter 

Fremdsprachenanfängerunterricht 

für wirtschaftsstudierende 

Journal 

L´Association 1901 

"SEPIKE" Ausgabe 

18. Frankfurt, 

Deutschland, 2017 

5. Цицковска Елена, 

Ангелевска-

Најдеска Катерина, 

Наумов Климент 

Интеркултурни способности на 

туристичките водичи 

ангажирани од туристичките 

агенции во Охрид 

International 

scientific conference 

on economics and 

management EMAN 

2017: Globalization 

challenges. 

Ljubljana, Slovenia, 

2017 

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. д-р Катерина 

Ангелевска- 

Најдеска, д-р Елена 

Цицковска, м-р 

Климент Наумов 

„Интеркултурни  способности 

на туристичките водичи 

ангажирани  од туристичките 

агенции во Охрид“ 

Проект: “Социо-економски 

ефекти од туризмот во Охрид 

за период од 2004 до 2014 

година“ 

Факултет за 

туризам и 

угостителство, 

Охрид, 2016 

2.    

3.    

4.    

5.    
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10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Цицковска, Е. и др., Рамковен курикулум за 

германски јазик на нефилолошки 

факултети на универзитетите 

во Република Македонија 

ФТУ и Гете-

Институт, Охрид 

2. Baric K., Cickovska, 

E, Levi-Hillerich D, 

Serena S 

Mit Deutsch in Europa sich besser 

verständigen, Studienbegleitender 

Deutschunterricht A2/B1, 

Lehrerhandbuch,– CD (Водич за 

наставници за учебникот „Mit 

Deutsch studieren arbeiten leben) 

Archipelago 

Edizioni, 

LINGUISTICA 

APPLICATA , 

Milano 

3. Baric K., Cickovska, 

E., Levi-Hillerich D, 

Serena S. (ed.) 

Mit Deutsch studieren arbeiten 

leben. Band 1 A2-B1.  

(Интернационален учебник по 

германски јазик за високо 

образование) 

Arcipelago edizioni, 

Milano 

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Цицковска Елена The need of a changed role of 

teachers in higher education 

German language teaching for all 

disciplines 

Knowledge, 

International Journal 

Vol.13.3., Skopje, 

2016 

2. Бариќ Кармелка, 

Цицковска Елена 

Vorstellung einer Lernplattform 

für den studienbegleitenden 

Deutschunterricht als Mittеl zur 

Umsetzung des SDU-

Rahmencurriculums 

Heterogenität in 

Lernsituationen Bd. 

4. BUP-Bozen-

Bolzano: University 

Press, 2016 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи  

11.2. Магистерски работи  

11.3. Докторски дисертации  

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

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

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и 

трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1

. 

Име и презиме Јованка Билјан 

2

. 

Дата на раѓање 11.09.1966 

3

. 

Степен на 

образование 

Докторат 

4

. 

Наслов на 

научниот 

степен 

Доктор на економски науки 

5

. 

Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се 

стекнал со 

научен степен 

Образовани

е 

Година Институција 

Високо 

образование 

1988 УКИМ, Економски факултет - Скопје 

Магистериу

м 

1995 УКИМ, Економски факултет – Скопје 

Докторат  2000 УКИМ, Економски факултет - Скопје 

6

. 

Подрачје, поле 

и област на 

научниот 

степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Општествен

и науки 

5.03 економски 

науки 

5.06 организациони 

науки и управување 

50326 финансии 

50328 сметководство 

50309 меѓународна економија 

50606 сметководствен менаџмент 

7

. 

Подрачје, поле 

и област на 

научниот 

степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествен

и науки 

5.03 економски 

науки 

50309 меѓународна економија 

50319 економика на надворешна 

трговија 50302 применета економија 

8

. 

Доколку е во 

работен однос 

да се наведе 

институцијата 

каде работи и 

звањето во кое е 

избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и област 

УКЛО, Факултет за 

туризам и 

угостителство – Охрид 

Редовен професор 

9

. 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.

1. 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред

. 

бро

ј 

Наслов на 

предметот 

Студиска програма / институција 

1. Меѓународна 

трговија 

- Царина и шпедиција, Туризам, Осигурување, Хотелско-

ресторанска насока, Менаџмент во услужен сектор /ФТУ 

2. Надворешно-

тровско и 

девизно 

работење 

Царина и шпедиција, Туризам, Осигурување, Хотелско-

ресторанска насока/ФТУ 

3. Применета 

економија 

Царина и шпедиција, Туризам, Осигурување, Хотелско-

ресторанска насока/ФТУ 

4. Царински систем 

и политика 

Царина и шпедиција/ФТУ 
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5. Меѓународна 

логистика и 

преговари 

Менаџмент во услужен сектор /ФТУ 

6.   

9.

2.  

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред

. 

бро

ј 

Наслов на 

предметот 

Студиска програма / институција 

1. Царинска 

модернизација 

Царина и шпедиција/ФТУ 

2. Светска трговска 

организација 

Царина и шпедиција/ФТУ 

 3 Слободни 

царински зони 

Царина и шпедиција/ФТУ 

 4 Туристичка 

политика 

Осигурување/ ФТУ 

9.

3. 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред

. 

бро

ј 

Наслов на 

предметот 

Студиска програма / институција 

1. Царинска 

модернизација 

Царина и шпедиција/ФТУ 

2. Истражување на 

меѓународната 

трговија и 

туризмот 

Туризам/ФТУ 

1

0

. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10

.1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач /  година 

1 Jovanka 

Biljan 

Aleksan

dar 

Trajkov 

 

Negative Effective Tariff 

Protection of Meat 

Processing Industry: The 

Case of North Macedonia 

 

International Scientific Journal, Green 

Channel Science and Education in 

Customs, 4 (10). pp. 57-65. ISSN 2618-

9356, 2019 

2 Jovanka 

Biljan, 

Aleksan

dar 

Trajkov, 

Biljana 

Dimoska 

 

Simplified Customs 

Procedures – Advantages 

And Obstacles In The 

Republic Of Macedonia 

https://www.eman-

conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/

zbornik_eman_2018_final.pdf 

3 Јованка 

Билјан, 

Алексан

дар 

Трајков 

 

Економска анализа за 

поединечни економски 

гранки на територијата на 

општина Охрид и 

деловните можности за 

развој 

Општина Охрид, 2018 

https://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_eman_2018_final.pdf
https://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_eman_2018_final.pdf
https://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_eman_2018_final.pdf
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4. Aleksan

dar 

Trajkov, 

Jovanka 

Biljan, 

Cvetko 

Andree

ski 

Overview and Characteristics 

of Tourism Seasonality in 

Ohrid 

International Scientific Conference: The 

Priority Directions of National Economy 

Development. University of Nis. Faculty of 

Economics. 13.10.2016 

10

.2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Јованка 

Билјан, 

Алексан

дар 

Трајков 

 

Економска анализа за 

поединечни економски 

гранки на територијата на 

општина Охрид и 

деловните можности за 

развој 

Општина Охрид, 2018 

2.  STRONGER LOCAL 

BUSINESSES FOR THE 

GLOBAL MARKET 

CHALLENGE  

EU funded project, implemented by 

MILIEUKONTAKT MACEDONIA and 

CEIPIEMONTE SCpa – Torino, Italy, 

2018-2019 

3.  СОЦИО-ЕКОНОМСКИ 

ЕФЕКТИ НА ТУРИЗМОТ 

ВО ОХРИД 2004-2014.  

ФТУ – ОХРИД,  2015 

4. Jovanka 

Biljan 

Contemporary 

achievements in 

International Trade and 

their Implementation in 

Macedonian Higher 

Education of Customs 

and Freight forwarding, 

Grant holder - Senior 

Researcher 

FULBRIGHT SCHOLAR PROGRAM, 01 

September 2006 – 31 May 2007 

5. Mihail 

Petkoski 

Goran 

Petreski 

Jovanka 

Biljan 

Trade Policies and 

Institutions in South 

Eastern Europe - The 

Case of Macedonia,  

Working Project, World Bank, 2001 

10

.3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Јованка 

Билјан 

Царински систем и 

политика – второ издание 

ФТУ-Охрид, 2019 

2. Јованка 

Билјан 

Царински систем и 

политика 

ФТУ-Охрид, 2016 

3.    

4.    

5.    

10

.4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бро

ј 

Автори Наслов Издавач / година 
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1. Jovanka 

Biljan 

Aleksan

dar 

Trajkov 

 

Negative Effective Tariff 

Protection of Meat 

Processing Industry: The 

Case of North Macedonia 

 

International Scientific Journal, Green 

Channel Science and Education in 

Customs, 4 (10). pp. 57-65. ISSN 2618-

9356, 2019 

2    

1

1

.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11

.1. 

Дипломски работи 50 

11

.2. 

Магистерски 

работи 

6 

11

.3. 

Докторски 

дисертации 

- 

1

2

.  

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12

.1. 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Jovanka 

Biljan 

Aleksandar 

Trajkov 

 

Negative Effective Tariff 

Protection of Meat 

Processing Industry: The 

Case of North Macedonia 

 

International Scientific Journal, Green 

Channel Science and Education in 

Customs, 4 (10). pp. 57-65. ISSN 2618-

9356, 2019 

2. Jovanka 

Biljan, 

Aleksandar 

Trajkov, 

Biljana 

Dimoska 

 

Simplified Customs 

Procedures – Advantages 

And Obstacles In The 

Republic Of Macedonia 

https://www.eman-

conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/

zbornik_eman_2018_final.pdf 

12

.2. 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред

. 

бро

ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Jovanka Biljan 

Aleksandar 

Trajkov 

 

Negative Effective Tariff 

Protection of Meat 

Processing Industry: The 

Case of North Macedonia 

 

International Scientific Journal, Green 

Channel Science and Education in 

Customs, 4 (10). pp. 57-65. ISSN 2618-

9356, 2019 

    

12

.3. 

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

Ред

. 

бро

ј 

Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен собир/ конференција Година 

https://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_eman_2018_final.pdf
https://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_eman_2018_final.pdf
https://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_eman_2018_final.pdf
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1. Aleksand

ar 

Trajkov  

Jovanka 

Biljan, 

Cvetko 

Andreesk

i 

Impact of 

Tourist 

Arrivals’ 

Reduction 

on the 

Travel 

Services 

Export in 

Macedonia

. 

 50th International Scientific Conference 

Contemporary Economic Trends: 

Technological Development And Challenges 

Of Competitiveness, Nis, Serbia 2019 

 

2019 

2. Jovanka 

Biljan, 

Aleksand

ar 

Trajkov 

Effective 

Tariff 

Protection 

of the meat 

processing 

industry in 

the 

Republic 

of 

Macedonia 

 INSCOSES 2018, Conference presentation, 

Ohrid, Macedonia, September 2018 

2018 

3. Jovanka 

Biljan, 

Aleksand

ar 

Trajkov, 

Biljana 

Dimoska 

 

Simplified 

Customs 

Procedures 

– 

Advantage

s And 

Obstacles 

In The 

Republic 

Of 

Macedonia 

2nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC 

CONFERENCE ON ECONOMICS AND 

MANAGEMENT –EMAN 2018. Ljubljana, 

Slovenia, Hotel M March 22, 2018.  

https://www.eman-

conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zb

ornik_eman_2018_final.pdf 

2018 

 

 

https://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_eman_2018_final.pdf
https://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_eman_2018_final.pdf
https://www.eman-conference.org/uploads/6/5/4/7/65475757/zbornik_eman_2018_final.pdf
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Прилог 

бр.4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Ангела (Василеска) Паскуале 

2. Дата на раѓање 08.08.1971 

3. Степен на образование високо 

4. Наслов на научниот 

степен 

доктор по биотехнички науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно 

се стекнал со научен 

степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

инженер по 

биологија 

1996 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ 

Скопје, Природно - 

математички 

факултет, Скопје 

Магистер по 

биолошки науки 

2003 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј“ 

Скопје, Природно - 

математички 

факултет, Скопје 

Доктор по 

биотехнички науки 

2007 Универзитет „Св. 

Климент Охридски“ 

Битола, 

Биотехнички 

факултет, Битола 

6. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле Област 

1. природно - 

математички науки 

1.08 Биохемија 10802 Ензими 

7. Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле Област 

4. биотехнички науки 4.14 Прехранбена 

технологија 

41400 Прехранбено 

инженерство, 41401 

Нутрицизам, 41402 

Микробиологија 

8. Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ 

Битола, Факултет за туризам и 

угостителство, Охрид 

Редовен професор, 

41400 Прехранбено 

инженерство 

41401 Нутрицизам, 

41402 Микробиологија  

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Познавање на стоката со наука за 

исхрана 

Туризам, Гастрономија, исхрана и диететика, 

Хотелско - ресторанска, ФТУ - Охрид 

2. 
Нутрицизам 

Туризам, Гастрономија, исхрана и диететика, 

Хотелско - ресторанска, ФТУ - Охрид 

3. 
Диететика 

Туризам, Гастрономија, исхрана и диететика, 

Хотелско - ресторанска, ФТУ - Охрид 

4.  
Енологија 

Туризам, Гастрономија, исхрана и диететика, 

Хотелско - ресторанска, ФТУ - Охрид 

5.  Царинско познавање на стоката Царина и шпедиција, ФТУ-Охрид 
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6.    

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Исхрана и екологија Туризам, Гастрономија, исхрана и диететика, 

ФТУ - Охрид 

 

2. 

Методологија на 

испитување на 

нутритивниот статус 

Гастрономија, исхрана и диететика, ФТУ - 

Охрид 

3. Диетотерапија Гастрономија, исхрана и диететика, ФТУ - 

Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Истражувања на храната во 

угостителството 

Туризам, ФТУ - Охрид 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1

. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред

. 

бро

ј 

Автори Наслов Издавач /  година 

 

 

1. 

Vasileska, A. Lokoska, 

L,. 

 

Unspecific microbial 

phosphomonoester-hydrolases and 

their importance in the phosphorus 

cycle in Lake Ohrid, 

ACTA ZOOLOGICA 

BULGARICA 

Supplementum 13 

ISSN 0324-0770 

(print) ACTA 

ZOOLOGICA 

BULGARICA ISSN 

2603-3798 (online) 

Supplementum 13 

2019 Biodiversity and 

Ecological State of 

Ancient Lakes Ohrid 

and Prespa, Republic 

of Macedonia 

 

 

 

2. 

Kiriakou.,E, C,  A. 

Vasileska., 

on TOURMAN 2019  

 

RANDING & DESTINATION 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT. SMALL 

SCALE CITIES OF BALKAN 

STATES" 

Conference 

Proceedings “Touris

m, travel & 

hospitality at 

crossroads: The way 

ahead” ，
Thessaloniki, 

Greece, 24-27 

October 

2019.ISSN: 2328-

2169, Journal of 

tourism and 

hospitality 

management.  
Volume 8, Number 2, 

Mar.-Apr. 2020 

(Serial Number 45) 

10.2

. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред Автори Наслов Издавач / година 
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. 

бро

ј 

 

 

 

 

 

1. 

Општина Охрид, 

Општина Воден, 

Универзитет Св. 

“Климент Охридски”-

Битола, Универзитет 

АТЕИ-Солун 

IPA/2010/DN023657/CN361064 

WATERNET-проектен менаџер 
 

 

 

 

 

 

2. 

A. Vasileska ”Rural development through 

integrated forest and water 

resource management in 

Southeast-Europe (LEIWW) 

concerning Organisation and 

delivery of non formal training 

for selected tourism 

professions, Measure: 

Employment Promotion in 

tourism sector. 

 

 

3. A. Vasileska IME Programme 

Gastronomy consultancy and 

Master Class coordinator in 

Ohrid, October, 2018, Gastro 

TOUR 2018- Cluster Eden, 

Municipality of Ohrid and 

Faculty of tourism and 

hospitality 

 

 

4. A. Vasileska “Cheese and wine and 

tourism will shine” – 

Erasmus Plus- KA2- 

Cooperation for In ation and 

the Excehange of Good 

Practices 

 

 

5.  Cooking Balkan Food 

Heritage,24-27  ember 2019, 

Fishtë, Albania. Content of the 

workshop: knowledge of the 

food culture, agro biodiversity, 

cooking techniques, creating 

the menus,  gastronomy in 

tourism, food presentation and 

food communication. 

 

 

10.3

. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред

. 

бро

ј 

Автори Наслов Издавач / година 

1. A. Vasileska, Natalija 

Uršulin-Trstenjak 

Гастрономија, Исхрана и 

Диететика 
Во печат 

2. А. Василеска Енологија и сомелиерство Во печат 

3.    

4.    
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5.    

10.4

. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред

. 

бро

ј 

Автори Наслов Издавач / година 

 

 

 

1. 

Vasileska, A. Lokoska, 

L,. 

 

Unspecific microbial 

phosphomonoester-hydrolases and 

their importance in the phosphorus 

cycle in Lake Ohrid, 

ACTA ZOOLOGICA 

BULGARICA 

Supplementum 13 

ISSN 0324-0770 

(print) ACTA 

ZOOLOGICA 

BULGARICA ISSN 

2603-3798 (online) 

Supplementum 13 

2019 Biodiversity and 

Ecological State of 

Ancient Lakes Ohrid 

and Prespa, Republic 

of Macedonia 

 

 

 

2. 

Kiriakou.,E, C,  A. 

Vasileska., Conference 

Proceedings “Tourism, 

travel & hospitality at 

crossroads: The way 

ahead” Thessaloniki, 

Greece, 24-27 October 

2019. 

RANDING & DESTINATION 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT. SMALL 

SCALE CITIES OF BALKAN 

STATES"on TOURMAN 2019 

ISSN: 2328-2169, 

Journal of tourism 

and hospitality 

management.  
Volume 8, Number 2, 

Mar.-Apr. 2020 

(Serial Number 45) 

 

 

 

 

3. 

Bojceski, O., Kica, H., 

Vasileska, A., 

Seven Day athlete’s menu for 

better rehabilitation after a cold 

Internatinal  Balkan 

sport congress 

IBBSSC 2016 

 

 

4. 

Natalija Uršulin-

Trstenjak, Dijana 

Maslarda, Bojan Šarkanj, 

Angela Vasilevska
 

 

Dietary habits of patients 

with inflammatory bowel  

disease 

from the territory of northern Croat

ia 

 

 

Nutricon, Food 

quality and safety, 

Health and nutrition, 

2020 

11

.  

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи 90 

11.2. Магистерски работи 10 

11.3. Докторски дисертации 3 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1

. 

Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  

 

Трудовите во точкata 10.4. се објавени во 

меѓународни научни списанија и публикации 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
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. списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.  

број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Vasileska, A. Lokoska, 

L, 

 

Unspecific microbial 

phosphomonoester-hydrolases and 

their importance in the phosphorus 

cycle in Lake Ohrid, 

ACTA ZOOLOGICA 

BULGARICA 

Supplementum 13 

ISSN 0324-0770 

(print) ACTA 

ZOOLOGICA 

BULGARICA ISSN 

2603-3798 (online) 

Supplementum 13 

2019 Biodiversity and 

Ecological State of 

Ancient Lakes Ohrid 

and Prespa, Republic 

of Macedonia 

2. Kiriakou.,E, C,  A. 

Vasileska.,  

 

RANDING & DESTINATION 

SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT. SMALL 

SCALE CITIES OF BALKAN 

STATES" 

Conference 

Proceedings “Touris

m, travel & 

hospitality at 

crossroads: The way 

ahead” ，
Thessaloniki, 

Greece, 24-27 

October 

2019.ISSN: 2328-

2169, Journal of 

tourism and 

hospitality 

management.  
Volume 8, Number 2, 

Mar.-Apr. 2020 

(Serial Number 45) 

12.3

. 

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

Ред. 

број 

 Наслов на трудот Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

 

 

 

1. 
A. Vasileska 

“Wine and Wine Products 

in a function of Tourism 

Development in Republic 

of Macedonia”. 

 

17
th

 Annual 

Conference, May 

10th - 14th 2017, 

Winning the Game 

in Hospitality, 

Tourism and 

Events, Banja Luka 

 

2017 

2. 

A. Vasileska 

Water as a capital element of 

Cross Border Networking 

towards environmental 

protection actions. 

Destination management & 

destination development 

tools during implementation 

of Waternet EU Project 

International 

Meetings and 

Incentives 

Conference IMIC 

2017 Tourism: 

Trends, Prospects 

and Implications 

for Enterprises and 

Destinations 19-21 

2017 
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October 2017, 

Santorini 

 

 

 

 

 

3.  
A. Vasileska 

"Healthier the Food, Merrier 

the World" 

 

8
th

 International 

Conference on 

Food Safety and 

Regulatory 

Measures 

Conference 

June 11-12, 2018 

Barcelona, Spain, 

2018 

   

4.  

A. Vasilesksa “Nutrition of athletes” 

 

Mеђународнa 

интердисциплинар

нa стручно-научнa 

Конференцију “10. 

Хоризонти” 2018 - 

‘’ИКТ у 

васпитању и 

образовању, 

спорту и 

медицини’’- 

2018 
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Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Деса Косаркоска 

2. Дата на раѓање 29.09.1960 

3. Степен на образование   

4. Наслов на научен степен Доктор по економски науки, VIII степен 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо, Скопје,  1982 Економски Факултет, 

Универзитет Св. Кирил 

и методиј 

Магистер на 

економски 

науки, Белград,  

1991 Економски Факултет, 

Белградски 

Универзитет 

Доктор на 

економски 

науки, Скопје, 

1995 Економски Факултет, 

Универзитет Св. Кирил 

и методиј 

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5 Општествени 

науки 

Економски 

науки 

50328 Сметководство 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5 Општествени 

науки 

Економски 

науки 

50328 Сметководство 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Универзитет Св. Климент 

Охридски – Битола, 

Факултет за туризам и 

угостителство- Охрид 

Редовен професор 

50328 Сметководство и 

финансиии 

50329 Друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Сметководство Осигурување, Хотелско-ресторански 

менаџмент, Царина и шпедиција, 

Гастрономија/Факултет за туризам и 

угостителство 

2. 

 

 

 

3.  

Основи на сметководство 

 

 

 

Контролинг 

Безбедност и Финансиска Контрола/ 

Факултет за туризам и 

угостителство/Факултет за безбедност 

 

Туризам,Осигурување, Хотелско-

ресторански менаџмент, Царина и 

шпедиција, Гастрономија/Факултет за 

туризам и 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Контролинг, напредно ниво Туризам/ Факултет за туризам и 

угостителство 

2. Управување со ризик во 

компании за осигурување 

Осигурување/ Факултет за туризам и 

угостителство 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
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Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Контролинг на процесите во 

туристичките деловни системи 

Туризам 

2. Контролинг на деловните 

процесите во компаниите за 

осигурување 

Менаџмент во Услужен Сектор-МУС 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

 

1.  Kosarkoska Desa 

 

 

 

 

 

 

The Contents Methods of 

Teaching and the Place of 

Accounting in the Tourism 

Study Curriculum: (Case 

Study) 

 

International Journal of 

Science and Research 

(IJSR), ISSN ( On line) : 

2319 -7064 Index 

Copernicus Value 2013: 

6.14| Impact Factor ( 

2015): 6.391, Volume 5 

Issue 5, May 2016,/ 

India 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓyнародни проекти (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. JEP TEMPUS III  Curriculum Development-

Postgraduate Studies 

      

 

2003/2006 

2. Зозе Мургоски 

 

ГОЛЕМ Ангиско 

Македонски Речник, 

член на Консултански 

тим за економски 

термини  

1997-2002 

3. 
Министерство за наука 

ни образование, Р. 

Македонија 

 

Изградба на 

ревизорската професија 

во Р. Македонија во 

контекст на нејзино 

вклучување во 

процесот на 

глобализација 

(Компаративен приод 

со развиените економии 

и економиите во 

транзит)  

 

 

2003 

4. 
 TEMPUS – Phare Joint 

European Project (JEP) 

 

Enhancing Regional co-

operation in South-eastern 

Europe: curriculum 

updating and adoption for 

territory-level hospitality 

and tourism courses 

2005 

5. 
 Ministry of Labor of 

USA, 

 Tourist promotion on 

Ohrid 

2000/2001 
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Prisma- Partner for 

Economic Development 

in Macedonia 

 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Dr. Desa Kosarkoska 

Dr. Slavko Karavidic 

Dr. Dragan Ivkovic 

Os i finansijskog 

menagjmenta 

Visoka shkola za 

ekonomiju I 

preduzetnishtvo, 

Beograd 

2. Др. Деса Косаркоска Менаџмент Контрола- 

Контролинг со анализа 

на ризик и финансиски 

перформанси во 

осигурителни компании 

Факултет за туризам и 

угостителство -Охрид, 

3. Др. Деса Косаркоска Менаџмент Контрола- 

Контролинг со анализа 

на работење во хотели 

Факултет за туризам и 

угостителство- Охрид,  

4. Др. Деса Косаркоска Сметководство 

Четврто изменето и 

дополнето издание 

Факултет за туризам и 

угостителство- Охрид,  

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.     

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Повеќе од 200 ( двеста) 

11.2. Магисторски работи 12 ( дванаесет), увид, во архива на Факултет 

за туризам и угостителство - оХРИД 

11.3. Докторски дисертации 5 ( пет ) , увид, во архива на Факултет за 

туризам и угостителство - Охрид 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

број 

   

   

1.  Kosarkoska Desa 

 

 

The Contents Methods of 

Teaching and the Place of 

Accounting in the Tourism 

Study Curriculum: (Case 

Study) 

 

International 

Journal of Science 

and Research 

(IJSR), ISSN ( On 

line) : 2319 -7064 

Index Copernicus 

Value 2013: 6.14| 

Impact Factor ( 

2015): 6.391, 

Volume 5 Issue 5, 

May 2016,/ India 
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12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Kosarkoska Desa The Contents 

Methods of 

Teaching and 

the Place of 

Accounting in 

the Tourism 

Study 

Curriculum: 

(Case Study) 

 

International 

Journal of Science 

and Research 

(IJSR), ISSN ( On 

line) : 2319 -7064 

Index Copernicus 

Value 2013: 6.14| 

Impact Factor ( 

2015): 6.391, 

Volume 5 Issue 5, 

May 2016,/ India 

2.    

12.3. Доказ за наjмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференциј

а 

Година 

    

  1.     Kosarkoska Desa 

 

 

The main processes in 

the international 

financial reporting at the 

begining of 21st century 

XII International Conference : „ 

Servise Sector in Terms of 

Changing Environment”, 

Fakultet za turizam I 

ugostitelstvo, Ohrid 
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4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и 

трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Данијела Милошоска 

2. Дата на раѓање 09.10.1979 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на правни науки 

5.  Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование  Година  Институција  

Дипломиран 

менаџер по 

царина и 

шпедиција 

2003 Факултет за туризам 

и угостителство – 

Охрид, насока 

Царина и шпедиција 

Магистер на 

науки од областа 

на царина и 

шпедиција 

2008 Факултет за туризам 

и угостителство – 

Охрид, насока 

Царина и шпедиција 

Доктор на 

правни науки 

2010 

 

Правен факултет 

“Јустинијан Први”-

Скопје 

6.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје  Поле  Област  

5. Општествени 

науки 

5.06 

Организациони 

науки и 

управување 

(менаџмент) 

50621 Менаџмент во 

царина и шпедиција 

7.  Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје  Поле Област  

5 Општествени 

науки 

5.08 Правни 

науки 

50824 Деловно право 

50833 Царински 

ситем и царинска 

политика 

50835 Правни науки 

-друго 

8.  Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција  Звање во кое е избран и област  

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

Редовен професор 

50824 Деловно право 

50833 Царински системи и 

царинска политика 

50835 Друго 

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно на првиот, вториот и третиот циклус 

на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Царинско работење 

 

 

 

 

1. Безбедност и финансиска 

контрола/заеднички студии Факултет 

за туризам и угостителство-Охрид и 

Полицска академија-Скопје 

2. Царина и шпедиција, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

 

 3. 

 

Деловно право 1. Царина и шпедиција, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

2. Осигурување, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

3. Туризам, Факултет за туризам и 
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угостителство-Охрид 

4. Менаџмент во услужен сектор, 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

5. Хотелско ресторанска насока, 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

6. Гастрономија, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

 

 

4. Царинско право 1. Царина и шпедиција, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

 

5.  Царинска тарифа 1. Царина и шпедиција, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

 

6. Основи на право 1. Царина и шпедиција, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

2. Осигурување, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

3. Хотелско ресторанска насока, 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

4. Гастрономија, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

5. Менаџмент во услужен сектор, 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

 

 7.  Царинско работење и 

логистички менаџмент 

1. Менаџмент во услужен сектор, 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

 

 8. Трговско право 1. Царина и шпедиција, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

2. Осигурување, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

3. Туризам, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

4. Менаџмент во услужен сектор, 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

5. Хотелско ресторанска насока, 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

6. Гастрономија, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

 

 9. Практични методи по 

царинско работење 

1. Царина и шпедиција, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред.Бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Царинска заштита на 

интелектуалната 

сопственост 

1. Царина и шпедиција, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

2. Осигурување, Факултет за 
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туризам и угостителство-Охрид 

3. Туризам, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

2. Царински постапки 1. Царина и шпедиција, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

 

 3.  Легислатива во 

царинско работење 

1. Царина и шпедиција, Факултет за 

туризам и угостителство-Охрид 

 

 4.   

    

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. Бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1. Правна методологија 

во туризмот 

1. Туризам, Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид 

2. Правна методологија 

во угостителството 

2. Гастрономија, Факултет за 

туризам и угостителство 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

 Данијела 

Милошоска, 

Ристо Речкоски 

Customs and 

Corruption: the 

case of the 

Republic of 

Macedonia  

Conference proceedings of the 

International Scientific 

Conference “Towards a Better 

Future: the Rule of Law, 

Democracy and Polycentric 

development”, Faculty of Law – 

Kicevo, “St. Kliment Ohridski” 

University – Bitola, 2018 

 

 Ристо Речкоски, 

Данијела 

Милошоска 

Law Regulation 

for Electronic 

Trade in the 

Republic of 

Macedonia as an 

Instrument for 

Future Economic 

Development 

Conference proceedings of the 

International Scientific 

Conference “Towards a Better 

Future: the Rule of Law, 

Democracy and Polycentric 

development”, Faculty of Law – 

Kicevo, “St. Kliment Ohridski” 

University – Bitola, 2018 

 

 Данијела 

Милошоска, 

Ристо Речкоски 

Countering 

Corruption in 

Customs - the 

Case of the  

Republic of 

Macedonia 

Меѓународна Научна 

Конференција INSCOSES 2018, 

Факултетот за Туризам и 

Угостителство-Охрид, 2018 

  Ристо Речкоски, 

Данијела 

Милошоска 

Legal Regulation 

of  Public-Private 

Partnership for 

Tourism in the 

Republic of 

Macedonia 

Меѓународна Научна 

Конференција INSCOSES 2018, 

Факултетот за Туризам и 

Угостителство-Охрид, 2018 

 

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

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1. Данијела 

Милошоска 

Агенција за 

супервизија во 

осигурувањето, 

Скопје, 2014-2021 
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Обука и стручен 

спит за вршење 

осигурително 

брокерски 

работи 

2 Данијела 

Милошоска 

Агенција за 

супервизија во 

осигурувањето, 

Обука и стручен 

спит за вршење 

на застапување 

во 

осигурувањето 

Скопје, 2014-2021 

2. Данијела 

Милошоска 

Erazmus + 

Programme, 

Erazmus + staff 

mobility for 

teaching, Key 

Action 1- Higher 

Education, 

Faculty of 

Humanities, 

University of 

Vlora “Ismail 

Qemali”, Albania, 

2017 

Факултет за туризам и 

угостителство-Охрид, 2017 

3. Данијела 

Милошоска 

Декада на 

припадност-

славење на 

различностите 

Проект финансиран од 

Европската Унија преку ИПА 

програмата за подршка на 

граѓанското опшество и 

медиуми 2014, 2018 

4.    

5.    

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

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1    

2    

3.    

4.    

5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр.  Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи 30 

11.2. Магистерски работи 2 

11.3. Докторски 

дисертации 

/ 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 

12.1. Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
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години 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

          1. Данијела 

Милошоска, 

Ивица 

Смилковски 

Security and trade 

facilitation-the 

evidence from 

Macedonia 

Меѓународно научно списание 

Хоризонти, Универзитет Св. 

Климент Охридски, Битола, 

2016 

          2. Милошоска 

Данијела, Јордан 

Коцески, Ивица 

Смилковски 

Analysis of the 

Hospitality Law 

of Republic of 

Macedonia with 

Accent on the 

Category National 

Restaurant – 

“Meana 

Меѓународно научно списание 

Хоризонти, Универзитет Св. 

Климент Охридски, Битола, 

2016 

         3. Данијела 

Милошоска, 

Ристо Речкоски, 

Ивица 

Смилковски 

Security Role of 

the Customs 

Administration in 

the International 

Trade 

Меѓународно научно списание 

Хоризонти, Универзитет Св. 

Климент Охридски, Битола, 

2016 

         4. Ристо Речкоски, 

Данијела 

Милошоска 

law Aspects of 

Life Insurance in 

Macedonia 

Меѓународно научно списание 

Хоризонти, Универзитет Св. 

Климент Охридски, Битола, 

2016 

            5.  Данијела 

Милошоска, 

Ристо Речкоски 

CUSTOMS AND 

CORRUPTION: 

THE CASE OF 

THE REPUBLIC 

OF 

MACEDONIA 

Conference proceedings of the 

international scientific conference 

“Towards a Better Future: The 

Rule of Law, Democracy and 

Polycentric Development”, 

Faculty of Law – Kicevo, “St. 

Kliment Ohridski” University – 

Bitola, 2018 

 6. Ристо Речкоски, 

Данијела 

Милошоска 

LAW 

REGULATION 

FOR 

ELECTRONIC 

TRADE IN THE 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA 

AS AN 

INSTRUMENT 

FOR FUTURE 

ECONOMIC 

DEVELOPMENT 

Conference proceedings of the 

international scientific conference 

“Towards a Better Future: The 

Rule of Law, Democracy and 

Polycentric Development”, 

Faculty of Law – Kicevo, “St. 

Kliment Ohridski” University – 

Bitola, 2018 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

1.    

2.    

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

Ред.бр. Автори Наслов на 

трудот 

Меѓународен 

собир/конференција 

Година 

1. Ристо Речкоски, 

Данијела 

Милошоска 

LEGAL 

REGULATION 

OF   

PUBLIC-

Меѓународната 

Научна 

Конференција 

INSCOSES 2018   

2018 
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PRIVATE 

PARTNERSHIP 

FOR TOURISM 

IN THE 

REPUBLIC OF 

MACEDONIA   

Факултетот за 

туризам и 

угостителство-

Охрид, 2018 

2. Данијела 

Милошоска, 

Ристо Речкоски 

COUNTERING 

CORRUPTION 

IN CUSTOMS - 

THE CASE OF 

THE   

REPUBLIC OF 

MACEDONIA 

Меѓународната 

Научна 

Конференција 

INSCOSES 2018   

Факултетот за 

туризам и 

угостителство-

Охрид, 2018 

2018 

4.     

3.    
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Прилог 

бр.4 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и 

трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

Име и презиме Ирина Петровска 

Дата на раѓање 07.08.1964 

Степен на 

образование 

Доктор на науки 

Наслов на 

научен степен 

Доктор по филолошки науки 

Каде и кога го 

завршил 

образованието 

односно се 

стекнал со 

научен степен 

Образование Година Индустрија 

Доктор на науки 2005 УКИМ 

Филолошки 

факултет “Блаже 

Конески” – 

Скопје 

Магистер на науки 1997 УКИМ 

Филолошки 

факултет “Блаже 

Конески” – 

Скопје 

Додипломски студии 

VII/1 

1987 УКИМ 

Филолошки 

факултет “Блаже 

Конески” – 

Скопје 

Подрачје ,поле и 

област на 

научниот степен 

магистер 

Подрачје Поле  Област 

6.Хуманистички науки 604 Наука за јазикот 

(Лингвистика) 

64004 Англистика 

64015 

Социолингвистик

а 

64029 Друго 

 

Подрачје ,поле и 

област на 

научниот степен 

доктор 

Подрачје Поле  Област 

6. Хуманистички 

науки 

604 Наука за јазикот 

(Лингвистика) 

60404 Англистика 

60415 

Социолингвистик

а 

60429 Друго 

 

Доколку е во 

работен однос да 

се наведе 

институцијата 

каде работи и 

звањето во кое е 

избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и угостителство - 

Охрид 

Редовен професор, 60404 

Англистика, Друго 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 

студии 

9.

1. 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ре

д. 

бр

ој 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

 1. Англиски јазик 1 Туризам, Гастрономија, Исхрана и Диететика, 
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2. Англиски јазик 2 

3. Англиски јазик 3 

4. Англиски јазик 4 

 

 

Хотелско-ресторански менаџмент, Царина и 

Шпедиција, Осигурување, Менаџмент во услужен 

сектор 

ФТУ - Охрид 

 

   

   

9.

2. 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ре

д. 

бр

ој 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

 

2. 

Меѓукултурни односи и туризам 

 

Интеркултурна компетенција  во 

туристичкиот дискурс  

Туризам, Факултет за туризам и угостителство 

Туризам, Факултет за туризам и угостителство  

3. 

 

Лингвистички основи на наставата 

по англиски јазик 

Настава по јазик – Англиски јазик, Педагошки 

факултет 

9.

3. 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ре

д. 

бр

ој 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Истражувања на јазичните 

комуникации во туризмот  

Туризам, Факултет за Туризам и угостителство  

2. Истражувања во антрополошка 

лингвистика 

Настава по јазик – Англиски јазик, Педагошки 

факултет 

Селектирани резултати во последните пет години 

10

.1. 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ре

д. 

бр

ој 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Petrovska, I. “Teaching Lexical  Patterns  in English and 

Macedonian Media Discourse: Confronting  Issues  

Of Conflicting Truths” 

 Real Studies 17, 

Schmied et all. (ed.), 

Cuvillier Verlag 

Gottingen, 2020. 

 

2. Petrovska, I. “Ringing the Doorbell of Europe: Sentence and 

Lexical Inventiveness in the Newspapers in 

Macedonia”, coauthor  

European Journal of 

Applied  Linguistics 

Studies, ISSN: 2602 – 

0254, ISSN-L: 2602 – 

0254, Available on-line 

at: 

http://www.oapub.org/li

, 2019. 

3. Petrovska, I. “Creative  Journey Through Tourism Discourse:An 

Iinsight to Research Methodologies”  

Teacher, International 

Journal Vol. 11,2017 

 

4. Petrovska, I. “Language in Media Discourse: A Cross-Linguistic 

Comparison”  

Real Studies, Schmied, 

J. and van der Born, I. 

(ed)., Culiver Verlang 

Gottingen, 2017. 

 

http://www.oapub.org/li
http://www.oapub.org/li
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10

.2. 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ре

д. 

бр

ој 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Ирина 

Петровска, 

национален 

координато

р  

DAAD  Project, National Coordinator: 

 https://www.tu-

chemnitz.de/phil/english/sections/ling/NEWS4SEE/N

ews4SEE2020.php#WS. https://www.tu-

chemnitz.de/phil/english/sections/ling/NEWS4SEE/N

ews4SEE2021.php 

2013-2021 

2. Ирина 

Петровска, 

координато

р 

American Cultural Studies at the Faculty of Tourism 

and Hospitality  (АСПАТ) 

2012 - 2014 

3. Ирина 

Петровска, 

член  

State Department  project “To the path of economic 

development” CCID- UKLO 2000-2004 

 2000-2003 

    

5. Ирина 

Петровска, 

член 

German- Macedonian Network for Sustainable 

Tourism Германско-македонска тренинг програма  

 

2012-2014 

10

.3. 

Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ре

д. 

бр

ој 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Petrovska, I. English for  Tourism and Hospitality  CNIR,2021 reprint 

 

2. Petrovska, I. Business English   CNIR, 2020 reprint 

 

    

    

    

10

.4. 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ре

д. 

бр

ој 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Petrovska, I. “Teaching Lexical  Patterns  in English and 

Macedonian Media Discourse: Confronting  Issues  

Of Conflicting Truths” 

 Real Studies 17, 

Schmied et all. (ed.), 

Cuvillier Verlag 

Gottingen, 2020. 

 

2. Petrovska, I. “Ringing the Doorbell of Europe: Sentence and 

Lexical Inventiveness in the Newspapers in 

Macedonia”, coauthor  

European Journal of 

Applied  Linguistics 

Studies, ISSN: 2602 – 

https://www.tu-chemnitz.de/phil/english/sections/ling/NEWS4SEE/News4SEE2020.php#WS
https://www.tu-chemnitz.de/phil/english/sections/ling/NEWS4SEE/News4SEE2020.php#WS
https://www.tu-chemnitz.de/phil/english/sections/ling/NEWS4SEE/News4SEE2020.php#WS
https://www.tu-chemnitz.de/phil/english/sections/ling/NEWS4SEE/News4SEE2021.php
https://www.tu-chemnitz.de/phil/english/sections/ling/NEWS4SEE/News4SEE2021.php
https://www.tu-chemnitz.de/phil/english/sections/ling/NEWS4SEE/News4SEE2021.php
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0254, ISSN-L: 2602 – 

0254, Available on-line 

at: 

http://www.oapub.org/li

, 2019. 

3. Petrovska, I. “Creative  Journey Through Tourism Discourse:An 

Iinsight to Research Methodologies”  

 

Teacher, International 

Journal Vol. 11,2017. 

 

4. Petrovska, I. “Language in Media Discourse: A Cross-Linguistic 

Comparison”  

 

Real Studies, Schmied, 

J. and van der Born, I. 

(ed)., Culiver Verlang 

Gottingen, 2017. 

 

   

Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11

.1. 

Дипломски работи 8-10 во академска година 

11

.2. 

Магистерски работи 10 

11

.3. 

Докторски дисертации 5 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ре

д. 

бр

ој 

   

   

1. Petrovska, I.  “Teaching Lexical  Patterns  in English and 

Macedonian Media Discourse: Confronting  Issues  

Of Conflicting Truths” 

 Real Studies 17, 

Schmied et all. 

(ed.), Cuvillier 

Verlag 

Gottingen, 2020. 

 

2. Petrovska, I. “Ringing the Doorbell of Europe: Sentence and 

Lexical Inventiveness in the Newspapers in 

Macedonia”, coauthor  

European 

Journal of 

Applied  

Linguistics 

Studies, ISSN: 

2602 – 0254, 

ISSN-L: 2602 – 

0254, Available 

on-line at: 

http://www.oapu

b.org/li, 2019. 

3. Petrovska, I. “Creative  Journey Through Tourism Discourse:An 

Iinsight to Research Methodologies”  

 

Teacher, 

International 

Journal Vol. 

11,2017 

 

4. Petrovska, I. “Foreign Language Needs in the Hotel Industry in 

Ohrid Tourist Region” 

УКЛО ,Ohrid 

Conference,201

8.  

 

http://www.oapub.org/li
http://www.oapub.org/li
http://www.oapub.org/li
http://www.oapub.org/li
http://www.uklo.edu.mk/tabs/view/7f64e16d0371e3900bd01765230701e7
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5. Petrovska, I. “Меѓукултурна анализа на јазичните стратегии во 

туризмот - македонско-англиски паралели” 

УКЛО 

Конференција,

октомври 2017 

 

6. Petrovska, I. “Language in Media Discourse: A Cross-Linguistic 

Comparison”  

 

Real Studies, 

Schmied, J. and 

van der Born, I. 

(ed)., Culiver 

Verlang 

Gottingen, 2017. 

 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ре

д. 

бр

ој 

Автори Наслов Издавач / 

Година 

1.    

2.    

12.3. Доказ за намалку три учества на меѓународни собири во последните четири години  

Ре

д. 

бр

ој 

Автор

и 

Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

 

Годин

а 

 

1. Petrov

ska, I. 

“A Comparative Linguistic Description of 

Lexemes in Media Discourse   

Presenting Natural Disasters: 

15 ESSE Conference, , 2021,online 

Lion, France 

 2. Petrov

ska, I. 

Module presentation for - Teaching 2030 

project 

 2017-1-AT01-KA203-034984 

  

Conference within Teaching 2030  - 

June, 2018 - University of Valencia, 

Spain 

 3. Petrov

ska, I. 

“Investigating the Language in 

Media Discourse” 

ESSE 2018, Brno, Chech Republic 
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Прилог бр.4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв,втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Мирјана Секуловска 

2. Дата на раѓање 26.10.1960 

3. Степен на образование доктор на науки;  осми степен 

4. Наслов на научен степен редовен  професор; доктор на економски науки  

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

економист  

1983 г.  Економски Факултет - 

Скопје 

Магистер на 

науки 

1995 г.   Економски Факултет - 

Прилеп 

Доктор на 

економски  

науки 

2002 г.   УНСС - Софија, 

Р.Бугарија  

6. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле  Област 

5.  Општествени 

науки 

 

5.03 Економски 

науки 

50329 Економски 

науки друго 

7. Подрачје ,поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле  Област 

5. Општествени 

науки 

5.03 Економски 

науки 

 

50329 Економски 

науки друго 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за туризам и 

угостителство - Охрид 

редовен  професор, 

50329 Економски науки – 

друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот,вториот и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Информациски системи во 

туризмот 

Гастрономија; Хотелско – ресторанска 

насока; 

Гастрономија, исхрана, диететика; 

Туризам / ФТУ – Охрид 

2. Менаџмент Информациски 

Системи 

Осигурување; Царина и шпедиција / ФТУ 

– Охрид 

 3 Бизнис информатика Осигурување; Царина и шпедиција; 

Туризам; Хотелско – ресторанска насока; 

Гастрономија; Гастрономија, исхрана, 

диететика / ФТУ – Охрид 

 4. 

5.  

Логистички системи 

Управување со синџирот на 

снабдување 

Менаџмент на услужен сектор/ФТУ – 

Охрид 

 

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Е-бизнис Осигурување; Туризам; Царина и 

шпедиција / ФТУ – Охрид 

2. Бизнис логистика Царина и шпедиција / ФТУ – Охрид 

 3 Менаџмент на синџирот на 

снабдување во угостителството 

ГИД/ФТУ - Охрид 
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9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Современо шпедитерско-

логистичко работење 

Царина и шпедиција / ФТУ – Охрид 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

 1 Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Implementation of 

Practical work in the 

educational process of 

higher education – quality 

factor 

 

ХХI st International 

Conference, 

Knowledge – Capital of 

the future, Budva 

Montenegro, June 2019 

 

 2 Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Partipation and paper 

presentation 

 

XIX Annual 

International 

Conference of Partner 

Institutions, sponsored 

by La foundation pour 

la Formation Hotelier, 

Sofia/Plovdiv, 

Bulgaria, June 2019 

 

 3 Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Implementation of CRM 

solutions in tourism 

 

7th 

INTERNATIONAL 

CONGRESS HOTEL 

PLAN 2018, Belgrade 

Hospitality as a quality 

factor of tourist 

destination offer and 

competitiveness  

 

 4 Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

 

Information assurance of 

the logistics with the 

information technologies,  

 

Modern Logistics – 

Business and 

Education, Conference 

proceedings, University 

of Economics, Varna, 

Bulgaria, 2017 

 

 5 Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

 

Contemporary Internet 

Applications and their role 

in development of e-

tourism - Case Study Trip 

advisor and Expedia,  

 

International Journal 

"Knowledge", Publisher 

IKM, Skopje, 

Macedonia, Vol. 19.2., 

2017, ISSN 1857-923X 

(e-version), ISSN 2545-

4439 (printed), p. 827., 

GIF 1.322 

 

     

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1. Проф. Др. Мирјана   
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Секуловска 

Проф. Др. Науме 

Мариноски 

Проф. Др. Сашо 

Коруновски 

Поддршка nа 

Националниот парк 

Галичица  

BMZ-N° 2001 66 827 и 

7540/CRIC/COSPE/MC

D 

НПГ / KfW, 2010/2011 

2. Проект координатор: 

проф. Др. Мирјана 

Секуловска (како 

заменик министер за 

информатичко 

општество и 

администрација) 

Меѓусебно поврзување и 

користење на регистрите 

и базите на податоци во 

државните институции – 

интероперабилност  

Проект на Владата на 

Република Македонија 

/ 2008-2010 

 

3. 

 

Проект лидер: проф. Др. 

Мирјана Секуловска 

(како заменик министер 

за информатичко 

општество и 

администрација) 

Универзитетска ИТ 

мрежа (реформа на 

универзитетската мрежа  

МАРНет во јавна 

установа МАРнет) 

Закон за МАРНЕТ 

 

 

 

 

Проект на Владата на 

Република Македонија/ 

2009-2010 

 

4. 

Проект лидер: проф. Др. 

Мирјана Секуловска 

(како заменик министер 

за информатичко 

општество и 

администрација) 

Закон за електронско 

управување 

Проект на Владата на 

Република Македонија 

-  2009 

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

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.  

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска - коавтор 

 

Мариа Воденска – автор 

 

 

 

Hospitality and tourism in 

transition in Central and 

Eastern Europe : A 

Comparative Analysis 

Chapter  7 - Macedonia 

Cambridge Scholars 

Publishing, registration 

number: 04333775, 

August 2018,UK 

ISBN (10): 1-5275-1120 

-0 

ISBN (13): 978-1-5275-

1120-0 

https://www.cambridges

cholars.com/hospitality-

and-tourism-in-

transition-in-central-and-

eastern-europe 

 

2.    

10.4. Печатени стручни трудови во поледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

1.    

2.    

11. Менторства на додипломски,магистерски и докторски студии 

11.1. Дипломски работи Да 

11.2. Магистерски работи да -член на комисии 

https://www.cambridgescholars.com/hospitality-and-tourism-in-transition-in-central-and-eastern-europe
https://www.cambridgescholars.com/hospitality-and-tourism-in-transition-in-central-and-eastern-europe
https://www.cambridgescholars.com/hospitality-and-tourism-in-transition-in-central-and-eastern-europe
https://www.cambridgescholars.com/hospitality-and-tourism-in-transition-in-central-and-eastern-europe
https://www.cambridgescholars.com/hospitality-and-tourism-in-transition-in-central-and-eastern-europe
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11.3. Докторски дисертации да -член на комисии 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1. Доказ за печатени научно истражувачки трудови во меѓународни истражувачки 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во 

последните пет години 

Ред. 

број 

   

   

1. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Partipation and paper 

presentation 
XIX Annual International 

Conference of Partner 

Institutions, sponsored by 

La foundation pour la 

Formation Hotelier, 

Sofia/Plovdiv, Bulgaria, 

June 2019 

2. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Implementation of 

Practical work in the 

educational process of 

higher education – quality 

factor 

ХХI st International 

Conference, Knowledge – 

Capital of the future, 

Budva Montenegro, June 

2019 

 

 

 

3. 

 

 

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

 

 

Implementation of CRM 

solutions in tourism 

 

HOTELPLAN 2018, BOOK 

OF PROCEEDINGS,  

ISB 978-86-60060-09-1 

Publisher: The College of 

Hotel Management, 

Belgrade, Serbia 

https://hotelplan.rs/ 

 

 

4. 

 

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Exceptions and 

Limitations on Exclusive 

Copyright: US Doctrine 

of Fair Use 

International Journal 

"Knowledge", Publisher 

IKM, Skopje, Macedonia, 

Vol. 16.4., 2017, ISSN 

1857-923X, p. 1423., GIF 

1.322; 

http://globalimpactfactor.co

m/knowledge-international-

journal/ 

 

5. 

 

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

 

Contemporary Internet 

Applications and their 

role in development of e-

tourism - Case Study Trip 

advisor and Expedia,  

 

International Journal 

"Knowledge", Publisher 

IKM, Skopje, Macedonia, 

Vol. 19.2., 2017, ISSN 

1857-923X (e-version), 

ISSN 2545-4439 (printed), 

p. 827., GIF 1.322 

http://globalimpactfactor.co

m/knowledge-international-

journal/ 

 

 

6. 

 

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

 

Website Promotion of 

Tourism in Republic of 

Macedonia 

 

International Journal 

"Knowledge", Publisher 

IKM, Skopje, Macedonia, 

Vol. 16.4., 2017, ISSN 

1857-923X, p. 1527., GIF 

1.322 

http://globalimpactfactor.co

m/knowledge-international-

journal/ 

https://hotelplan.rs/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
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12.2. 

 

Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во мегународни научни 

списанија  со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 

Автори Наслов Издавач / Година 

    

1. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Implementation of 

Practical work in the 

educational process of 

higher education – 

quality factor 

ХХI st International 

Conference, 

Knowledge – Capital 

of the future, Budva 

Montenegro, June 

2019 

 

 

2. 

 

 

Проф.Др.Мирјана Секуловска 

Implementation of CRM 

solutions in tourism 

 

HOTELPLAN 2018, 

BOOK OF 

PROCEEDINGS,  

ISB 978-86-60060-

09-1 

Publisher: The 

College of Hotel 

Management, 

Belgrade, Serbia 

 

3. Проф.Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Exceptions and 

Limitations on 

Exclusive Copyright: 

US Doctrine of Fair Use 

International Journal 

"Knowledge", 

Publisher IKM, 

Skopje, Macedonia, 

Vol. 16.4., 2017, 

ISSN 1857-923X, p. 

1423., GIF 1.322; 

 

4. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

  

5. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Contemporary Internet 

Applications and their 

role in development of 

e-tourism - Case Study 

Trip advisor and 

Expedia,  

 

International Journal 

"Knowledge", 

Publisher IKM, 

Skopje, Macedonia, 

Vol. 19.2., 2017, 

ISSN 1857-923X (e-

version), ISSN 2545-

4439 (printed), p. 

827., GIF 1.322 

 

6. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Website Promotion of 

Tourism in Republic of 

Macedonia 

 

International Journal 

"Knowledge", 

Publisher IKM, 

Skopje, Macedonia, 

Vol. 16.4., 2017, 

ISSN 1857-923X, p. 

1527., GIF 1.322 

 

7. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Information assurance 

of the logistics with the 

information 

technologies 

Modern Logistics – 

Business and 

Education, 

Conference 
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proceedings, 

University of 

Economics, Varna, 

Bulgaria, 2017, 

ISBN 978-954-21-

0945-7, p. 51., 

indexed in RePEc 

 

8. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

  

  Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

  

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

Ред. 

број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференциј

а 

Година 

1. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Partipation and paper 

presentation 
XIX Annual International 

Conference of Partner 

Institutions, sponsored by La 

foundation pour la Formation 

Hotelier, Sofia/Plovdiv, 

Bulgaria, June 2019 

2. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Implementation of 

Practical work in the 

educational process of 

higher education – 

quality factor 

ХХI st International 

Conference, Knowledge – 

Capital of the future, Budva 

Montenegro, June 2019 

3. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Implementation of CRM 

solutions in tourism 

 

7th INTERNATIONAL 

CONGRESS HOTEL PLAN, 

2
nd

- 3
rd

   ember       2018, 

Belgrade 

“Hospitality as a quality factor 

of tourist destination offer and 

competitiveness”.  

 

 

   4. 

Проф.Др.Мирјана 

Секуловска 

Information assurance 

of the logistics with the 

information 

technologies, 

International Conference of 

Modern Logistics – Business 

and Education, University of 

Economics, Varna, Bulgaria, 19-

20 October,2017 

 

   5. 

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Website Promotion of 

Tourism in Republic of 

Macedonia,  

International Conference of 

Knowledge, Vrnjachka Banja, 

Serbia, May, 2017 

 

 

   6. 

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

 

Contemporary Internet 

Applications and their 

role in development of 

e-tourism - Case Study 

Trip advisor and 

Expedia,  

 

International Journal 

"Knowledge", Publisher IKM, 

Skopje, Macedonia, 2017, 

 

   7. 

Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

Мр. Ивона 

 

The Impact of the 

Information 

International Conference 

“Knowledge Management”, 

Agia Triada, Greece, 2-4 
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Секуловска  Technologies in the 

Knowledge management 

October, 2015 

   8. Проф. Др. Мирјана 

Секуловска 

Supply Chain 

Management in Food 

Industry in Hospitality 

 

 International Conference 

“Logistics – Opportunities and 

challenges”, UNWE, Sofia, 23-

25 September, 2014 
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Ред. Бр. 1 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Јаготка Стрезовска 

2. Дата на раѓање 05.04.1961 

3. Степен на образование VIII/2 

4. Наслов на научниот степен Доктор на филолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 

Високо 

образование 

1980-1984 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј„ – 

Скопје 

Филолошки Факултет 

„Блаже Конески„ - 

Скопје 

Магистериум 1996-1999 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј„ – 

Скопје 

Филолошки Факултет 

„Блаже Конески„ - 

Скопје 

Докторат  2001-2006 Универзитет „Св. 

Кирил и Методиј„ – 

Скопје 

Филолошки Факултет 

„Блаже Конески„ - 

Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

604 Лингвистика 60405 Германистика и 

друго 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Хуманистички 

науки 

604 Лингвистика 60405 Германистика и 

друго 

8. Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 

област 

ФТУ - Охрид Редовен професор во областа  

- 60405 Германистика и друго 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 

студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Германски јазик  Туризам – ФТУ Охрид 

2. Германски јазик  Царина и шпедиција – ФТУ Охрид 

3. Германски јазик Осигурување – ФТУ Охрид 

4. Германски јазик  МУС – ФТУ Охрид 

5.   

6.   

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Интеркултурна компетенција 

во деловниот дискурс 

Царина и шпедиција  – ФТУ Охрид 

2. Интеркултурна компетенција 

во туристичкиот дискурс 

Туризам – ФТУ Охрид 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. број Наслов на предметот Студиска програма / институција 
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1. Истражувања на јазичните 

комуникации во туризмот 

Туризам – ФТУ Охрид 

2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач /  година 

1. Jagotka Strezovska PhD DIE NOTWENDIGKEIT 

INTERKULTURELLER 

KOMPETENZ - 

KULTURELLE VIELFALT 

AUF DEM BALKAN 

10. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbandes 

Dubrovnik, 2017 

2. Jagotka Strezovska PhD Entwicklung eines 

Gesundheitstourismus in 

Makedonien 

FHS Deggendorf, 

Deutschland, 2017 

3. Jagotka Strezovska PhD Kulturelle Aspekte bei der 

Übersetzung politischer 

Realia  - Vergleich 

deutscher und 

makedonischer Reiseführer 

9. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbandes 

Dubrovnik, 2016 

4.    

5.    

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Universitätsprofessoren 

der Universität 

Eberswalde 

German-Macedonian 

Training Program and 

Deutsche Bundestiftung 

für Umwelt und FHU 

Eberswalde, 

Deutschland 

2. FTU – US Embassy 

Skopje 

American culture and nd 

Tourism 

Mavrovo,  ФТУ Охрид 

 Blagoevgrad -Istanbul Mazedonian  experience on 

the field of cultural tourisam 

Образование и Наука, 

ЕАД, Софија,  

3. Blagoevgrad - Ohrid Mazedonian  experience on 

the field of cultural tourisam 

Образование и Наука, 

ЕАД, Софија,  

4. FTU – US Embassy 

Skopje  

Cultural diversity in 

hospitality industry 

Mavrovo, ФТУ Охрид  

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

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Јаготка Стрезовска Deutsch im Tourismus   ФТУ Охрид 

2.    

3. Јаготка Стрезовскa Bussenis Deutsch ФТУ, Охрид 

4. Јаготка Стрезовска Geschäftskommunikation in 

der Versicherung 

ФТУ Охрид 

5. Јаготка Стрезовска Geschäftskommunikation in 

Tourismus und Gasgewerbe 

ФТУ Охрид 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.број Автори Наслов Издавач / година 

1. Jagotka Strezovska ÜBERSETZUNG VON 

KULTURSPEZIFISCHEN 

REALIEN  

9. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbandes 

Bar, Monte Negro, 

2016 
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2. Jagotka Strezovska Anglizismen in der 

deutschen  Fachsprace des 

Tourismus 

III. Internationale 

Konferenz 

Foreign Languages and 

Tourism,  Portoroz, 

Sovenien, 2016 

3.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи да 

11.2. Магистерски работи да 

11.3. Докторски дисертации да 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 

12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Prof. dr. Jagotka 

Strezovska 

THE ROLE AND THE 

MEANING OF THE 

ABBREVIATIONS IN 

GERMAN AND 

MACEDONIAN 

BUSINESS 

COMMUNICATION 

Хоризонти, 

Меѓунароно научно 

списание, 

Општествени и 

хуманистички науки, 

Издавач Универзитет  

„Св. Климент 

Охридски “ – Битола, 

2017 

2.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. број Автори Наслов Издавач / година 

1. Prof. dr. Jagotka 

Strezovska 

THE ROLE AND THE 

MEANING OF THE 

ABBREVIATIONS IN 

GERMAN AND 

MACEDONIAN 

BUSINESS 

COMMUNICATION 

Хоризонти, 

Меѓунароно научно 

списание, 

Општествени и 

хуманистички науки, 

Издавач Универзитет  

„Св. Климент 

Охридски “ – Битола, 

2017 

2.    

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

Ред. број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 

Година 

1. Jagotka 

Strezovska PhD 

Kulturelle Aspekte 

bei der 

Übersetzung 

politischer Realia  

- Vergleich 

deutscher und 

makedonischer 

Reiseführer 

9. Jahrestagung des 

Südosteuropäischen 

Germanistenverbandes 

2016 

2. Jagotka 

Strezovska 

Anglizismen in der 

deutschen  

Fachsprace des 

Tourismus 

III. Internationale 

Konferenz 

Foreign Languages and 

Tourism,  Portoroz, 

Sovenien, 2016 

2016 
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Љупчо Кеверески 

2. Дата на раѓање 25.04.1959 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на психолошки науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 

психолог 

1986 Универзитет Св Кирил и Методи, 

Скопје 

Магистер по 

кадровски 

менаџмент 

Магистер по 

психологија 

1977 

 

 

1999 

Универзитет Св Кирил и Методи, 

Скопје 

 

 

Универзитет Белград, Србија 

Доктор по 

психолошки 

науки 

 

2004 

 

Универзитет Нови Сад, Р. Србија 

6.  
Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

општествено Oбразо

вание 
Психологија на менаџмент 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Општествени 

науки 

Психол

огија 

510 

Психологија 51000 

8.  

Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Педагошки факултет-

Битола 

Ред. Професор, 

51000 Психологија 

51005 Психологија на образование и 

воспитание 

51004 Развојна психологија 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Психологија на угостителство и 

туризам 

 

2. Бизнис психолологија МУС 

 3.   

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

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

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   

2.   

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Kevereski, L.,  

 

Emotional 

intelegence in the 

Business in the 

world,  

Faculty od Business and Management 

Sciences  o Mesto, School of Business 

and Management  o Mesto Faculty od 

Business and Management Sciences  o 

Mesto, School of Business and 

Management  o Mesto 2017 

2. 

Старц Ж., Кеверески 

Л.  

 

Развитие    

психологического 

капитала при   

подлинном  

лидерстве,  

 

Перспективы психологической науки 

и практики. : сборник статей 

Международной научно - 

практической конференции 

. РГУ им. А. Н. Косыгина , 16 июня 

2017 г. / под ред.  В.С. Белгородского, 

О.В. Кащеева,  И.В. Антоненко, И.Н.  

Карицкого .  – М.:  ФГБОУ ВО «РГУ  

им. А.Н. Косыгина », 2017.  

3. 

Kevereski, L., (2018).,  Psychological 

articulations of 

personality on 

globalization 

scene,  

 

University of  o Mesto, Faculty od 

Business and Management Sciences  o 

Mesto, School of Business and 

Management  o Mesto Faculty od 

Business and Management Sciences  o 

Mesto, School of Business and 

Management  o Mesto, 2018 

4. 

Кеверески Л., 

Котевска-Димовска М., 

Старц Я.  

 

Психология раз- 

решения 

конфликтов в 

современном 

организационном 

контексте, / … 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

И НАУКИ РФ Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «МОСКОВСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ДИЗАЙНА И 

ТЕХНОЛОГИИ» Международная 

научно-практическая конференция 

ГУМАНИТАРНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОГРЕССА: 

РОССИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ В 8 

частях. Часть 3,(2016) 

5. 
 Ljupcho Kevereski  

 

Talents and 

empathy as the 

new power engine 

towards the EU 

world 

European Perspectives − International 

Scientific, volume 12, number 1 (21), 

pp. 9-14, Ljubljana, R. Slovenia,  April 

2021 

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

Ред. 

број 
Автор/и Наслов Издавач / година 
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1. 
Проф. д-р Љупчо 

Кеверески 

Откривање и работа со 

надарените и талентираните 
МАНТ 

2. 

Кеверески, 

Л.(предавачи проф. д-р 

Владимир Такшиќ и 

проф. д-р Дарио 

Вуќеновиќ- Р. Хрватска 

Јакнење на личните и 

професионалните 

емоционални капацитеи кај 

лидерите во  Република 

Македонија (интернационални 

Македонска  асоцијација 

за надарени и 

талентирани 2016 

3. 

Проф. д-р Љупчо 

Кеверески, Владо 

Пепелник, Словенија, 

проф. д-р Иван 

Фербежер, Р. Словенија 

Одливот на мозоци (не) 

решлив проблем во земјите на 

Западен Балкан 

ОУ. Јанко Глазер, Р. 

Словенија и МАНТ, 2017 

4.    

5.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Проф. д-р Љупчо 

Кеверески и проф. д-р 

Јасмина Старц 

Психологија на менаџмент 
Педагошки факултет-

Битола 

2. 
Проф. д-р Љупчо 

Кеверески 
Психологија 

Педагошки факултет-

Битола, 2016 

3. 

проф. д-р Јасмина 

Старц, Проф. д-р Љупчо 

Кеверески, пероф. Д-р 

Грозданка Гојков и 

проф. д-р Љупчо 

Кеверески 

Менторирање на надарените и 

талентираните 

 Словенечко здружение 

за надарени и македонска 

аасоцијација за надарени, 

Лик, Струга 

(2016) 

4. 

Проф. д-р Марија 

Котеска Димоска, проф. 

д-р Љупчо Кеверески 

Емоционалната 

интелигенцијанова визија во 

лидерството 

Графопром-Битола, 2016 

5. 

Проф. д-р Дамоска,. Л., 

проф. д-р. Арнаудова, 

В., проф. д-

р Кеверески, Л.,.  

Поттикнување и развој на 

креативноста,  

Прирачник за 

предучилишно 

образование, Просветно 

дело, Скопје, 2019 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1 
Kevereski, L., Starc, J., 

Svetanoski, D.,  

Comparative study of personal 

difference and similarities in 

creative leadership in 

Macedonia, Slovenia and 

Sweden,    

PAR International 

Leadership Conference 

(PILC) „Kreative 

leadership“ , 2017 Opatija. 

2 Kevereski, L., 

PREDSODKI O NADARJENIH 

IN TALENTIRANIH 

UČENCIH V REPUBLIKI 

MAKEDONIJI,( Prejudices 

SLOVENICA 

DIDACTICA pedagoska 

obzorja znanstvena revija 
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against gifted and talented 

students in the Republic of 

Macedonia) 

za didaktika, letnik 32, 

stevilka.Scopus, 1, 2017 

 

3 

Kevereski, L., i Jazbec, 

M.,  

 

Visokoskolska nastava i daroviti 

i talentovani 

Srpska akademija 

obrazovanja, Beograd, 

2018 

 

 4 Кеверески Л., Старц Ј. 

Различия в  компонентах 

эмоциональной  

компетентности учителей,  

 

Перспективы 

психологической науки и 

практики : сборник 

статей Международной 

научно - практической 

конференции 

. РГУ им. А. Н. Косыгина 

, 16 июня 2017 г. / под 

ред.  В.С. Белгородского, 

О.В. Кащеева,  И.В. 

Антоненко, И.Н.  

Карицкого .  – М.:  

ФГБОУ ВО «РГУ  им. 

А.Н. Косыгина », 2017.  – 

777 с. 

 

 

 5 
Dimovska, K. M; 

Kevereski, Lј; Azeska, A.  

Uloga emocionalne inteligencije 

u funkcii prevencije stresa u 

uslovi pandemije 

 

2020, Belgrad, Srbija, 68 

Naučno-stručni skup, 

Kongres Psihologa Srbije: 

Psihologija iz dana u dan – 

Svakodnevni problem u 

praksi psihologa i primena 

psihologije u 

svakodnevnom zivotu. 

 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 54 

11.2 Магистерски работи 25 

11.3 Докторски работи 3 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. 

Kevereski, L.,  

Kotevska Dimovska, 

M., Dragan Ristevsk, 

D.,   

 ТHE INFLUENCE OF 

THE EMOTIONAL 

INTELIGENCE IN 

PROTECTION OF THE 

MENTAL HEALTH IN 

CONDITIONS OF A 

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education (IJCRSEE), Vol 

4, No 1 (2016) 

http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee
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PSYCHOSOCIAL 

STRESS,  

 

2. Kevereski, L   

PREDSODKI O 

NADARJENIH IN 

TALENTIRANIH UČENCIH 

V REPUBLIKI 

MAKEDONIJI,( Prejudices 

against gifted and talented 

students in the Republic of 

Macedonia) 

SLOVENICA 

DIDACTICA pedagoska 

obzorja znanstvena 

revija za didaktika, 

letnik 32, stevilka. 1, 

2017 

 

3. 

Ljupčo 

Kevereski; Jasmina Starc  

 
 

Empatijata kako    

individualen i oopštetsven 

indikator na moralnosta, 

Godišnjak Srpske 

akademije obrazovanja, 

God. 13 (2018), str. 27-34 

4. 

Kevereski, L., i Jazbec, 

M.,  

 

 
Visokoskolska nastava i 

daroviti i talentovani 

Srpska akademija 

obrazovanja, Beograd, 

2018 

5. 
 Ljupcho Kevereski  

 
 

Talents and empathy as the 

new power engine towards the 

EU world 

European Perspectives − 

International Scientific, 

volume 12, number 1 (21), 

pp. 9-14, Ljubljana, R. 

Slovenia,  April 2021 

      

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. 

Kevereski, L.,  

Kotevska Dimovska, 

M., Dragan Ristevsk, 

D.,   

 ТHE INFLUENCE OF 

THE EMOTIONAL 

INTELIGENCE IN 

PROTECTION OF THE 

MENTAL HEALTH IN 

CONDITIONS OF A 

PSYCHOSOCIAL 

STRESS,  

 

International Journal of 

Cognitive Research in 

Science, Engineering and 

Education (IJCRSEE), Vol 

4, No 1 Scopus, (2016) 

2. Kevereski, L   

PREDSODKI O 

NADARJENIH IN 

TALENTIRANIH UČENCIH 

V REPUBLIKI 

MAKEDONIJI,( Prejudices 

against gifted and talented 

students in the Republic of 

Macedonia) 

SLOVENICA 

DIDACTICA pedagoska 

obzorja znanstvena 

revija za didaktika, 

letnik 32, stevilka. 1,  

Scopus, 2017 

 

http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AKevereski%2C+Ljup%C4%8Do.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AKevereski%2C+Ljup%C4%8Do.&qt=hot_author
https://www.worldcat.org/search?q=au%3AStarc%2C+Jasmina.&qt=hot_author
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee/article/view/192
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee
http://ijcrsee.com/index.php/ijcrsee
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 12.3 

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

Ред. 

број 

Автор     Наслов на трудот Н       Меѓународен 

          собир/ 

          конференција 

Година 

1 Kevereski, L.,  

Sensibility of teachers for 

working with gifted and 

talented in R. Macedonia, 

STRUČNI SUSRET O 

NADARENIMA  

»ULOGA 

RAZLIČITIH 

OBOGAĆENIH 

PROGRAMA ZA 

RAZVOJ 

NADARENIH«   

Rušama,  R. Slovenija 

 

2017 

2. 
Кеверески, Л.,  

 

КОНЦЕПТОТ  НА  

МЕТАКОГНИЦИЈА 

КАКО  НОВА 

МЕТАКОГНИТИВНА 

ПАРАДИГМА  ВО 

ОБРАЗОВАБИЕТО,  

МЕЃУНАРОДНАТА 

НАУЧНА 

КОНФЕРЕНЦИЈА, 

„ОБРАЗОВАНИЕТО 

НА КРСТОПАТ –  

СОСТОЈБИ, 

ПРЕДИЗВИЦИ, 

РЕШЕНИЈА И 

ПЕРСПЕКТИВИ“, 

БИТОЛА, 2017 

2017 

3 Kevereski, L.,  

Sensibility of teachers for 

working with gifted and 

talented in R. Macedonia, 

STRUČNI SUSRET O 

NADARENIMA  

»ULOGA 

RAZLIČITIH 

OBOGAĆENIH 

PROGRAMA ZA 

RAZVOJ 

NADARENIH«   

Rušama,  R. Slovenija 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Кеверески, Л.,  

  Патот кон центарот на 

сопството последно 

оружје на современиот 

човек,  

Тематски зборник, 

Владета Јеротиќ  

книжевник, научник, 

религиозан мислилац, 

Педагошки факултет у 

Врању, Универзитет-

Ниш, 

2018 

 

 5. 

Dr. Ljupčo 

Kevereski, 

Milka 

Kevereska – 

Šapkaroska  

 

Razlike v čustveni 

inteligenci vodij v različnih 

organizacijah Emotional 

Intelligence Differences 

among Leaders of Different 

Organizational Contexts, 

  IZZIVI 

GLOBALIZACIJE IN 

DRUŽBENO-

EKONOMSKO 

OKOLJE EU 

GLOBALISATION 

2019 
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CHALLENGES AND 

THE SOCIAL-

ECONOMIC 

ENVIRONMENT OF 

THE EU ZBORNIK 

PRISPEVKOV 

CONFERENCE 

PROCEEDINGS,  o 

Mesto, R. Slovenia 
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4. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од прв, втор и трет 

циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Зоран Николовски 

2. Дата на раѓање 21.11.1971 

3. Степен на образование Трет циклус, VIII (осми) 

4. Наслов на научниот 

степен 

Доктор на филолошки науки 

5.  Каде и кога го завршил 

образованието односно 

се стекнал со научен 

степен 

Образование  Година  Институција  

Професор по 

француски јазик и 

книжевност 

1996 Филолошки факултет 

„Блаже Конески“-

Скопје 

6.  Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

магистер 

Подрачје  Поле  Област  

Хуманистички 

науки 

Наука за 

јазикот 

Романистика 

7.  Подрачје, поле и област 

на научниот степен 

доктор 

Подрачје  Поле Област  

Хуманистички 

науки 

Наука за 

јазикот 

Романистика  

8.  Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде 

работи и звањето во кое 

е избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Економски факултет-

Прилеп 

вонреден професор 

9.  Список на предмети кои наставникот ги води одделно на првиот, вториот и третиот циклус 

на студии 

9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

   

1. 

Деловен француски 

јазик 

Економски факултет-Прилеп 

2. Француски јазик Педагошки факултет-Битола 

3. Француски јазик Висока медицинска школа-Битола 

4.  Француски јазик  Факултет за туризам и угостителство-Охрид 

   

9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред.Бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 
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9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. Бр. Наслов на предметот Студиска програма/институција 

1 Контактна лингвистика  Педагошки факултет-Битола 

2 Јазично планирање и 

јазична политика 

Педагошки факултет-Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

 

 

1 

 

Zoran 

Nikolovski 

 

« Les 

recommandations par 

rapports aux emprunts 

lexicaux anglais en 

français dans 

l’économie » 

„Les Études françaises aujourd’hui - 

Tradition et modernité“, Faculté de 

Philosophie de Niš, Nis, 2016, 163-

174.   

2 

Z. Nikolovski:  

« Les anglicismes en 

français dans la 

société et la culture »  

Actes du Colloque international « 

Les Études françaises aujourd’hui », 

Dire, écrire, agir en français 3, 

Nasledje, 40, Faculté des Lettres et 

des Arts, Université de Kragujevac, 

Kragujevac, 2018, 317–328. 

3 Zoran 

Nikolovski  

 

« Les 

recommandations 

terminologiques en 

français dans le 

domaine de 

l'environnement »  

Anca-Marina Velicu / Sonia 

Berbinski (dir), Terminologie(s) 

et traduction. Les termes de 

l’environnement et 

l’environnement des termes, Peter 

Lang, Berlin, 2018, 75-92. 

 Zoran 

Nikolovski 

« Les anglicismes en 

français dans la 

société et la culture » 

Nasledje, 40, Faculté des Lettres et 

des Arts, Université de Kragujevac, 

Kragujevac, 2018, 317–328. 

 Zoran 

Nikolovski :  

« Les anglicismes 

lexicaux en français 

dans les sciences 

humaines et sociales »  

Contacts linguistiques, littéraires, 

culturels : Cent ans d'études du 

français à l'Université de Ljubljana, 

Faculté des Lettres, Les presses 

universitaires de l’Université de 

Ljubljana, Université de Ljubljana, 

Ljubljana, 2020. 

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

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

    

    

    

    

    

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

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 
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1  

Зоран 

Николовски:  

Лексичките 

англицизми во 

францускиот јазик 

од 1945 до 2005 

година 

Економски факултет – Прилеп, 

Универзитет „Св. Климент 

Охридски“-Битола, Прилеп, 2021. 

2  

Zoran 

Nikolovski 

The Language Policy 

of France regarding 

the French Language  

 

LAP LAMBERT Academic 

Publishing, Sarrebruck, 2021 

    

    

    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред.бр.  Автори Наслов Издавач/година 

    

    

    

    

    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1.  1)  

11.2.  1.  

11.3.   

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 

12.1. Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

    

    

    

    

    

    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни 

научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред.бр. Автори Наслов Издавач/година 

    

    

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

Ред.бр. Автори Наслов на трудот Меѓународен 

собир/конференција 

година 

 

Zoran 

Nikolovski  

 

Les anglicismes en 

français dans la 

société et la culture  

«Les Études françaises 

aujourd’hui», Dire, 

écrire, agir en français,  

3, Faculté des Lettres et 

des Arts de Kragujevac, 

Université de 

Kragujevac, Kragujevac, 

Serbie 

2017. 

  

Zoran 

« Les 

recommandations 

« Terminologie(s) et 

traduction. Les termes de 
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Nikolovski terminologiques en 

français dans le 

domaine de 

l'environnement » 

l’environnement et 

l’environnement des 

termes », Université de 

Bucarest, Bucarest. 

2017 

 Zoran 

Nikolovski  

« Les anglicismes 

lexicaux en français 

dans les sciences 

humaines et sociales » 

« Contacts 

linguistiques, 

littéraires, culturels : 

Cent ans d'études du 

français à l'Université 

de Ljubljana », Faculté 

des Lettres, 

Département des 

langues romanes, 

Département de 

traduction et 

d’interprétation, 

Université de 

Ljubljana, Ljubljana 

2019. 
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Прилог бр. 5 

Додаток на диплома 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

496 

 

 

 
 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

497 

 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

498 

 

 

 

 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

499 

 

 

 

 

 

 

 



ОБ.1  Образец Елаборат за акредитирање на студиска  

  програма од прв циклус 

500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр. 6 

Статут на вискообразовната установа – линк до веб страната 

https://ftu.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/9/2021/12/Satut-FTU.pdf 

 

Извештај од последна самоевалуација – линк до веб страната 

https://ftu.uklo.edu.mk/za-fakultetot/samoevaluacija/  

  

https://ftu.uklo.edu.mk/wp-content/uploads/sites/9/2021/12/Satut-FTU.pdf
https://ftu.uklo.edu.mk/za-fakultetot/samoevaluacija/
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Прилог бр. 7 
Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование на РМ 
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