ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
ФАКУЛТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ НАУКИ
СТУДИСКА ПРОГРАМА - ФИНАНСИИ
ВТОР ЦИКЛУС НА СТУДИИ
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ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ - ФИНАНСИИ
Предметна програма
Со студиската програма по Финансии на Факултетот за економски науки се
предвидени:
-

Задолжителни предмети (во обем до 60% од предметите),
Изборни предмети од факултетот (во обем од 30 % од предметите), и
Изборни предмети од единица на Универзитетот (во обем од 10 % од предметите).

Согласно Законот за високо образование, вклучувајќи го и Законот за изменување и
дополнување на законот за високо образование, студентите самостојно се одлучуваат за
изборните наставни предмети застапени на единиците на универзитетот согласно со
правилникот за компатибилност на предметите донесен од страна на универзитетот.
Со ваквата студиската програма се овозможува една избалансирана (врамнотежена)
комбинација на основните знаења, а воедно и поширока стручна подготовка. На тој начин,
студентите ќе бидат поттикнати да развиваат креативни и инвентивни постапки за решавање
на проблемите поврзани со собирање на податоци и информации, постапки од областа на
Финансиите.
По завршување на едно-годишните студии и одбрана на магистерскиот труд , студентот
се стекнува со звањето: Магистер по финансии (Master in Finance)
Со магистрирањето студентот се стекнува со 60 ЕКТС.
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Р.бр.

Код

Назив на предметот

Вкупен
фонд на
часови

Неделен
фонд на
часови

ЕКТС

Оптоварување

I семестар
Корпоративни финансии
Меѓународни сметководствени
стандарди
3
ME 511 Корпоративно управување
Два зборени предмет од следниве
4
*
Изборен факултетски предмет
(Листа бр.1)
5
**
Изборен универзитетски
предмет (Листа бр.2)
1
2

EC 511
EC 512

45
45

30
30

3
3

2
2

7
7

210
210

45

30

3

2

7

210

35

30

3

2

6

180

15

15

1

1

3

90

45
45

30
30

3
3

2
2

7
7

210
210

35

30

3

2

6

180

15

15

1

1

10

300

60

1800

II семестар
Инвестиционен менаџмент
Анализа на финансиски
извештаи
Два изборни предмети од следниве
3
*
Изборен факултетски предмет
(Листа бр.1)
Изработка на магистерски
труд
Вкупно
1
2

EC 521
EC 522

Листа на изборни факултетски предмети (Листа бр.1)
Ред.
Код
бр.
I семестар
1.
EC 513
2.
EC 514
3.
EC 515
II семестар
4.
EC 523
5.
EC 524
6.
EC 525

Предмет
Монетарна политика и фискална политика на ЕУ
Корпоративно финансиско известување
Кредитна политика
Глобализација
Хартии од вредност
Осигурување
3

4

Листа на изборни универзитетски предмети (Листа бр. 2)
Ред.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Изборни предмети од Универзитетот
Деловна етика
Англиски јазик
Специјално физичко образование
Економија и криминал
Заштита на тајни податоци
Меѓународни односи и дипломатија
Мултимедија
Интернет технологии
Информатички технологии
Фотографија
Моделирање
Висуелни комуникации
Ергономија
Превентивна стоматологија
Оргална хирургија
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ОПИС НА ПРЕДМЕТИ

ПРВ СЕМЕСТАР

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

Корпоративни финансии
ЕС 511
Финансии
Факултет за економски науки

8.

Предуслови за запишување на
предметот

Финансиски менаџмент, Финансиски пазар и
институции

9.

Цели на предметната програма (компетенции):Станува збор за напреден курс по
финансиски менаџмент, кој на студентите им дава можност да го подигнат нивото на
познавањето од областа на деловните финансии. Основна цел на овој предмет е да се
стекнат теоретски и практични знаења од областа на корпоративните финансии.
Базичен акцент е осознавање на основните научни достигнувања кои се
применуваат во современата глобална бизнис практика.

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

Втор циклус (4+1)
5/9
7. Број на ЕКТС
кредити
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10. Содржина на предметната програма:
Корпоративните финансии акцент ставаат на изворите на финансирање и структурата
на капиталот на корпорациите и ефикасна алокација на финансискиот капитал.
Студентите стекнуваат знаење за соодносот помеѓу ризикот и приносот, преку
квантифицирање на потенцијалните финансиски и нефинансиски ризици и користење
на информациите стекнати од фундаменталната и техничката анализа.
Во рамките на корпоративните финансии е обработена проблематиката во однос на
преструктуирањето на компаниите, спојувањето, превземањето, потенцирајќи ги
потенцијалните економски и финансиски ефекти.
Во однос на менаџирањето со ризиците, студентите ги изучуваат и карактеристиките на
пооделни видови финансиски деривати, начинот на тргување со нив, пазарите за
форварди и свопови, како и берзите за опции и фјучерси. Врз основа на стекнатите
знаења за дериватите, студентите можат сами да креираат стратегии базирани на
дериватите во однос на генерирањето на бараниот принос при дадено ниво на ризик.
Студентите со стекнатите знаења можат да ги познаваат и да ги интерпретираат
специфичните проблеми на управувањето со финансиите на компанијата на
меѓународен план.
Корпоративните финансии даваат одговор и предлог за ефикасно користење на
активата, начинот на финансирање, односно изворите за нивното финансирање,
трошокот и структурата на капиталот, распределбата на добивката, политиката на
дивиденди, со што се реализира крајната цел и деловната стратегија за раст и развој на
деловните ентитети.
11. Методи на учење: Метод на студии на случаи, дискусија
12. Вкупен расположив фонд на време
7ЕКТС * 30 часови = 210 часови
13. Распределба на расположивото време
45+30+45+45+45=210
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14. Форми на наставните
активности

15. Други форми на активности

14.1. Предавања- теоретска
настава

45 часови

14.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

30 часови

15.1. Проектни задачи

45 часови

15.2. Самостојни задачи

45 часови

15.3. Домашно учење

45 часови

16. Начин на оценување
16.1. Тестови
60 бодови
16.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 20 бодови
усна)
16.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување (бодови/ до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
оценка)
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
60% од вкупните поени на колоквиумите или
завршен испит
испитот
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски или англиски
20. Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.

9.

10.

Наслов на наставен предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиска прогрма
(единица односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

Меѓународни сметководствени стандарди
EC 512
Финансии
Факултет за економски науки
Втор циклус 4+1

Број на ЕКТС
7
кредити
Предуслови за запишување на Финансиско сметководство, Анализа на финансиски
предметот
извештаи
Цели на предметната програма (компетенции) :
Целта на предметот е студентите да стекнат познавања за сметководствената практика во
меѓународни рамки. По изучувањето на наставната програма по овој предмет, студентите
треба да бидат оспособени да ги подготвуваат, читаат, разбираат и анализираат
финансиските извештаи подготвени согласно барањата на Меѓународните сметководствени
стандарди и Меѓународните стандарди за финансиско известување. Предметната дисциплина
им овозможува на студентите да стекнат познавања за меѓународните сметководствени
системи и стандарди, што ќе придонесе кон тоа тие да бидат оспособени да вршат анализа на
основите на финансиското работење и основите на процесот на изготвување и презентирање
на финансиските извештаи на меѓународно ниво.
Содржина на предметната програма:
Концептуална рамна на МСС, Квалитативни обележја на финансиските извештаи,
Корисници на финансиското известување (финансиски извештаи). Во рамките на оваа рамка
МСС се објаснети и елементите поврзани со мерењето на финансиската состојба на Билансот
на состојба и елементите на Билансот на успех а детално се разработени сметководствените
стандарди кои се применуваат во Р. М кои се меѓународни сметководствени стандарди
утврдени од комитетот за меѓународни Сметководствени стандари (IASC). МСС 1
Презентирање на финансиски извештаи. МСС 2 Залихи. МСС 7 Извештај за парични текови.
МСС 8 Сметководствени политики, промени на сметководствени проценки и грешки. МСС
10 Настани по периодот на известување. МСС 11 Договори за изградба. МСС 12 Даноци на
добивка. МСС 16 Недвижности, постројки и опрема. МСС 17 Наеми. МСС 18 Приходи. МСС
19 Користи за вработените. МСС 20 Сметководство за државни поддршки и обелоденување
на државна помош. МСС 21 Ефекти од промени на девизни курсеви. МСС 23 Трошоци за
позајмување. МСС 24 Обелоденувања за поврзани страни. МСС 26 Сметководство и
известување од страна на плановите за користи при пензионирање. МСС 27 Консолидирани
и посебни финансиски извештаи. МСС 28 Вложувања во придружени ентитети. МСС 29
Финансиско известување во хиперинфлаторни економии. МСС 31 Учества во заеднички
вложувања. МСС 32 Финансиски инструменти: презентирање. МСС 33 Заработувачка по
акција. МСС 34 Меѓупериодско финансиско известување. МСС 36 Обезвреднување на
Академска година/семестар
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7.

9

11.
12.
13.

14.

15.

16

средства. МСС 37 Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства. МСС 38
Нематеријални средства. МСС 39 Финансиски инструменти: признавање и мерење. МСС 40
Вложувања во недвижности. МСС 41 Земјоделство. МСФИ 1 Првично усвојување на МСФИ.
МСФИ 2 Плаќања врз основа на акции. МСФИ 3 Деловни комбинации. МСФИ 4 Договори за
осигурување. МСФИ 5 Нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинати работења.
МСФИ 6 Истражување за и вреднување на минаерални ресурси. МСФИ 7 Финансиски
инстурменти: обелоденувања. МСФИ 8 Оперативни сегменти.
Метод на учење:
Mетод на студија на случаи, дискусија.
Вкупен расположив фонд на време
7 ЕКТС * 30 часови = 210 часови
Распределба ба расположивото време
45+30+45+45+45=210
14.1. Предавања-теоретска
45 часови
настава
Форми на наставни активности
14.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
15.1. Проектни задачи
45 часови
Други форми на активности

15.2.

Самостојни задачи

45 часови

15.3.

Домашно учење

45 часови

Начин на оценување
16.1. Тестови

60 бодови

16.2.

Семинарска работа/проект (презентација-писмена и усна)

20 бодови

16.3.

Активност и учество

20 бодови

17.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

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

18.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

60% од вкупните поени на двата колоквиуми
или писмениот испит

Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
наставата

Македонски или англиски јазик

19.
20.

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

самоевалуација
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1.

Наслов на наставен предмет

Корпоративно управување

2.

Код

МЕ 511

3.

Студиска програма

Финансии

4.

Организатор на студиска прогрма
(единица односно институт,
катедра, оддел)

Факултет за економски науки

Степен (прв, втор, трет циклус)

Втор циклус (4+1)

Академска година/семестар
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5.
6.

7.

Број на ЕКТС
кредити

7

Предуслови за запишување на
Менаџмент
предметот
9.
Цели на предметната програма (компетенции) :
Основната цел е да се прикаже димензијата и да се разбере концептот и
придобивките од корпоративното управување, преку:
- Поставување на концептуалниот оквир за опсервирање на корпоративното
управување;
- Објаснување на основните гледишта во научниот и стручен пристап на
корпоративното управување;
- Анализа на моделите на корпоративно управување во земјите ширум
светот;
- Отворање на важните прашања на праксата на корпоративното управување
во Република Македонија;
- Предочување на релевантните аспекти на корпоративното управувањe;
Претставување нов, современ и квалитетен систем на корпоративно управување
10. Содржина на предметната програма:
Предметната програма ги опфаќа современите дебати во објаснување на поимот,
дефинирањето и значењето на корпоративното управување, теоретските расправи за
правната природа на корпорацијата, физиономијатa и корпоративната структура на
акционерските друштва, односите меѓу надзорните и управувачки органи и
акционерите, вклучително и општествената одговорност на претпријатијата, како
феномен на глобалната економија.
Претставени се карактеристиките на моделите на корпоративното управување во
одредени земји во светот, но и глобалните разлики меѓу нив. Појаснети се
детерминирачките фактори и насоките на развој на корпоративното управување,
согласно ОЕЦД принципите, а опфатена е и нормативната рамка за добро
корпоративно управување во Република Македонија.
Доброто управување е неопходен сегмент на успехот и одржливиот економски раст
на сите деловни субјекти. Сепак, многу компании сеуште во потполност го немаат
усовршено, па оттука, дотолку повеќе, се наметнува потребата за анализирање на
оваа проблематика.
8.

11

11.
12.
13.

14.

Во фокусот на елаборацијата се детерминирачките фактори на насоките на развојот
на корпоративното управување, надлежностите, одговорностите и значењето на
корпоративните одбори, положбата и изборот на членовите, во двата системи на
корпоративно управување со акционерските друштва: едностепениот и двостепениот
систем.
Метод на учење:
Метод на студија на случаи, дискусија
Вкупен расположив фонд на време
7 ЕКТС * 30 часови = 210 часови
Распределба ба расположивото време
45+30+30+30+75=210
14.1. Предавања-теоретска
45 часови
настава
Форми на наставни активности 14.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
15.1.
30 часови
Проектни задачи

15. Други форми на активности

15.2.

Самостојни задачи

30 часови

15.3.

Домашно учење

75 часови

Начин на оценување
16.1.

16. 16.2.
16.3.

17.

Два колоквиуми

60 бодови

Стручен трид/проект (презентација-писмена и усна)

20 бодови

Активност и учество

20 бодови

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
20.
наставата
18.

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)
60% од вкупните поени на колоквиумите или
испитот
Македонски или англиски
Самоевалуација

12

ПРВ СЕМЕСТАР
ИЗБОРНИ ФАКУЛТЕТСКИ ПРЕДМЕТИ

13

1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

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

Монетарна и фискална политика на ЕУ
ЕС 513
Финансии
Факултет за економски науки
Втор циклус (4+1)
5/9
7. Број на ЕКТС
6
кредити
Монетарна економија, Фискална економија

Предуслови за запишување
на предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на предметот е да ги запознае студентите со економски политики на ЕУ
поврзани со економската и монетарната унија (ЕМУ), опфаќајќи ги теоретските
аспекти на економската интеграција и монетарната унија, креирањето на монетарна
унија, механизмите за носење на монетарната политика, фискалната политика и
јавните финансии на ЕУ, како и функционирање на буџетот на Унијата.
Содржина на предметната програма:
• Теоретски аспекти на економска интеграција
• Теориски аспекти за создавање на монетарна унија
• Институционална рамка на единствената монетарна политика
• Економска и финансиска структура на еврозоната
• Монетарната политика на ЕЦБ
• Анализа на реакцијата на САД и ЕУ при последната финансиска криза 20072008 и научени лекции
• Трендови во јавните финансии во Европа
• Национална фискална политика во ЕМУ
• Фискален федерализам во ЕУ
• Буџетот на ЕУ
• Идни реформи во монетарната и фискалната политика
Методи на учење: Метод студија на случаи, дискусија
6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време 45+30+35+35+35=180
Форми на
14.1. Предавања45 часови
наставните
теоретска настава
активности

14

15. Други форми на активности

14.2. Вежби
(лабораториски,
аудиториски),
15.1. Проектни задачи

30 часови

15.2. Самостојни задачи

35 часови

15.3. Домашно учење

35часови

16. Начин на оценување
16.1. Тестови
16.2. Семинарска работа/ проект
писмена и усна)
16.3. Активност и учество
17. Kритериуми за оценување
(бодови/
оценка)

( презентација:

35часови

60 бодови
20 бодови

20 бодови
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
18. Услов за потпис и полагање
60% од вкупните поени на колоквиумите или
на завршен испит
испитот
19. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и л и англиски јазик
20. Метод на евалуација
Самоевалуација
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Корпоративно финансиско известување
EC514
Финансии

5.

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

6.

Академска година / семестар

5/9

8.

Предуслови за запишување на
Финансиско сметководство, Корпоративно
предметот
управување
Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на предметот е студентите да стекнат напредни познавања за
финансикото известување во корпоративните организации. Преку изучување на
педметот Крорпоративно финансиско известување студентите ќе бидат оспособени
да ги применуваат научните и практичните сознанија, како и да оформуваат
професионално мислење за финансиските извештаи на корпорациите. Доброто
корпоративно управување со финансиите подразбира имплементирање на
ефективен систем на финансиско известување кој ќе одговори на барањата на
сложеното опкружување.

1.
2.
3.
4.

9.

Факултет за економски науки
Втор циклус (4+1)
7. Број на ЕКТС
кредити

6

10. Содржина на предметната програма:

Регулирање на финансиското известување. Презентирање на финансиски
извештаи. Известување за нетековни нематеријални средства. Известување за
нетековни материјлни средства. Обезвреднување на средствата. Договори за
изградба. Побарувања од купувачи и сомнителни и спорни побарувања. Залихи.
Финансиски средства и обврски. Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни
средства. Сметководство за наеми. Сметководство за даноци. Признавање на
приходи. Сметководство за акционерски капитал. Хартии од вредност и
инвестиции. Сметководство за аквизиции и спојувања. Сметководство за
придружени ентитети. Консолидирани финансиски извештаи. Позначајни подрачја
на корпоративното финансиско известување.

11. Методи на учење:

Метод на студија на случај, дискусија.

12. Вкупен расположив фонд на време

6 ЕКТС х 30 часови = 180 часови
16

13. Распределба на расположивото време
45+30+35+35+35 = 180 часови
14.1. Предавања- теоретска
14. Форми на наставните
45 часови
активности
настава
14.2. Вежби (лабораториски,

15. Други форми на активности

аудиториски), семинари,
тимска работа
15.1. Проектни задачи

30 часови

35 часови

15.2. Самостојни задачи

35 часови

15.3. Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
16.1. Тестови
60 бодови
16.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 20 бодови

усна)
16.3. Активност и учество
20 бодови
17. Kритериуми за оценување (бодови/ до 50 бода
5 (пет) (F)
од
51
до
60
бода
6 (шест) (E)
оценка)
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
60% од вкупните поени на колоквиумите или
завршен испит
испитот
19. Јазик на кој се изведува наставата
Македонски или англиски јазик
20. Метод на следење на квалитетот на Самоевалуација
наставата
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Кредитна политика
EC515
Економија

5.

Наслов на наставен предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиска прогрма
(единица односно институт,
катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

6.

Академска година/семестар

5/9

1.
2.
3.
4.

8.

9.

Факултет за економски науки
Втор циклус 4+1
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Предуслови за запишување на
Економска мисла и развој
предметот
Цели на предметната програма (компетенции) :
Приоритет во предметната програма се дава на изучувањето на кредитната политика.
Цел е студентите да ги совладаат неопходните прашања и тоа од базичните
согледувања на принципите и начелата на кредитната политика, па се до анализата на
ефектите од нејзиното водење и спроведување.

Содржина на предметната програма:
Вовед во кредитна политика. Нови парадигми на кредитната политика. Принципи и
начела на кредитната политика. Општа оцена на кредитната политика. Водење на
10.
политика за финансиско вложување и нивна оцена. Водење на кредитна политика
при инвестиции. Анализа и оцена на структурата на капиталот при водење кредитна
политика. Влијание на пазарните сегменти на кредитната политика.
Метод на учење:
11. Mетод на усно излагање, метод на проблемска настава, метод на самостојна работа и
метод на технички и аудио-визуелни помагала.
12. Вкупен расположив фонд на време
6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа
13. Распределба ба расположивото време
45+30+35+35+35=180 часа
14.1. Предавања-теоретска
45 часа
настава
14. Форми на наставни активности 14.2. Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
30 часа
тимска работа
15. Други форми на активности
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15.1.

Проектни задачи

35 часа

15.2.

Самостојни задачи

35 часа

15.3.

Домашно учење

35 часа

Начин на оценување
16.1. Тестови
16.2. Семинарска работа/проект (презентација-писмена и

60 бодови
20 бодови
18

усна)
16.3. Активност и учество

17.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
20.
наставата
18.

20 бодови
До 50 бода
5 (пет) (F)
Од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
Од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
Од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
Од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
Од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
60% од вкупните поени на колоквиумите или
испитот
Македонски, англиски
самоевалуација
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ВТОР СЕМЕСТАР
ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

Наслов на наставниот предмет
Инвестиционен менаџмент
Код
ЕС 521
Студиска програма
Финансии
Организатор
на
студиската
програма
(единица,
односно Факултет за економски науки
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус (4+1)
Академска година / семестар
5/10
7. Број на ЕКТС
7
кредити
Предуслови за запишување
Финансиски менаџмент, Хартии од
на предметот
вредност
Цели на предметната програма:
Основна цел на овој предмет е да се стекнат теоретски и практични знаења од
областа на инвестициониот менаџмент, со посебен акцент на методите на
вреднување на бизнис перформансите на корпоративните ентитети.

10. Содржина на предметната програма:
Содржината на предметот го опфаќа процесот на вреднување на компании, во кој се

инкорпорирани сет на процедури кои се користат за да се процени економската вредност на
компанијата, т.е. на капиталот. Имено, студентите ќе стекнат познавање заза
стандардизиран процес, кадешто се инкорпорирани процедури, со чија помош инпутите во
процесот (податоците од финансиските извештаи и бројни макроекономки податоци) се
претвараат во проценка на вредноста на компанијата.
Вреднувањето дава одговор за преценетоста/потценетоста на компанијата на пазарот.
Методите за вреднување ја поврзуваат вредноста со степенот на ризикот и очекуваниот
раст на идните парични текови. Во основата на процесот на вреднување постојат повеќе
методи (со кои можат да се вреднуваат средствата, обврските, проектите, компаниите):
вреднување со дисконтирани парични текови, со кој вредноста на средствата (обврските,
проектите, компаниите итн.) е поврзана со сегашната вредност на паричните текови кои се
генерираат од тоа средство (или обврска, проект, компанија итн.); релативно вреднување
(споредбено вреднување), со споредување на слични средства или слични компании со
споредба на заедничките компоненти (заработка, реализација, парични текови,
книговодствена вредност и сл).; и зависен модел или модел на проценка на опции, со кој се
вреднуваат средствата што имаат слични карактеристики на опциите.

11.
12.
13.
14.

Метод на учење: Метод на студија на случаи, дискусија
Вкупен расположив фонд на време
7ЕКТС * 30 часови = 210 часови
Распределба на расположивото време 45+30+45+45+45=210
14.1. ПредавањаФорми на наставните
45 часови
активности
теоретска настава
14.2.

Вежби
(лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

30 часови
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15. Други форми на активности

15.1.

Проектни задачи

45 часови

15.2.

Самостојни задачи

45 часови

15.3.

Домашно учење

45 часови

16. Начин на оценување
16.1. Тестови
16.2. Семинарска
работа/ проект
писмена и усна)
16.3. Активност и учество
17. Kритериуми
за
оценување
(бодови/
оценка)

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

(презентација:

60 бодови
20 бодови

20 бодови
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60
6 (шест) (E)
од 61 до 70
7
(седум)
од 71 до 80
8 (осум) (C)
од 81 до 90
9
(девет)
од 91 до 100
10
(десет)
60% од вкупните поени на колоквиумите или
испитот
Македонски јазик или Англиски јазик
Самоевалуација

22

Анализа на финансиски извештаи
EC522
Финансии

5.

Наслов на наставен предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиска прогрма
(единица односно институт,
катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

6.

Академска година/семестар

5/10

1.
2.
3.
4.

Факултет за економски науки, ЕУРМ Скопје
Втор циклус 4+1
7.

Број на ЕКТС
кредити

7

Предуслови за запишување на
Финансиско сметководство
предметот
Цели на предметната програма (компетенции) :
Целта на наставата по предметот е студентите да стекнат напредни познавања за
анализата на финансиските извештаи, во насока на подобро разбирање и
интерпретирање на позициите во финансиските извештаи. Изучувањето на
предметот Анализа на финансиски извештаи опфаќа согледување на
профитабилноста и финансиската состојба на претпријатијата, паричните текови и
9.
промената на капиталот со цел
обезбедување релевантни информации за
корисниците на анализата. Разбирањето на анализата на финансиските извештаи
придонесува кон подобрување на процесот на донесување одлуки. Предметот
Анализа на финансиските извештаи на студентите им овозможува применување и
уважувањето на научните и практичните сознанија, како и формирање на
професионално мислење за спроведената анализа на финансиските извештаи.
Содржина на предметната програма:
Во рамките на изучувањето на овој предмет се опфаќа: Поим, предмет и цели на
анализата на финансиски извештаи. Финансиските извештаи како предмет на
анализата. Материјални претпоставки на финансиската анализа. Видови анализи.
Методи на анализа. Анализа на сметководствените политики, признавање и
10. вреднување на средствата. Анализа на сметководствените политики на признавање
и вреднување на обврските, резервирањата и сопствениот капитал. Видови
инструменти кои се користат во анализата на финансиските извештаи. Предвидување
на идната нето добивка и/или паричните текови во функција на утврдување на
суштинската вредност на претпријатието. Анализа на работењето на претпријатието
по фази – функции.
Метод на учење:
11.
Mетод на студија на случаи, дискусија.
12. Вкупен расположив фонд на време
7 ЕКТС x 30 часови = 210 часови
8.
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13. Распределба ба расположивото време
14.1.

14. Форми на наставни активности 14.2.

15. Други форми на активности

45+30+45+45+45=210 часови
Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

45 часови
30 часови

15.1.

Проектни задачи

45 часови

15.2.

Самостојни задачи

45 часови

15.3.

Домашно учење

45 часови

Начин на оценување
16.1.

16. 16.2.
16.3.

17.

Тестови

60 бодови

Семинарска работа/проект (презентација-писмена и
усна)

20 бодови

Активност и учество

20 бодови

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
20.
наставата
18.

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)
60% од вкупните поени на двата колоквиуми
или писмениот испит
Македонски или англиски јазик
Самоевалуација
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ВТОР СЕМЕСТАР
ИЗБОРНИ ФАКУЛТЕТСКИ ПРЕДМЕТИ
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1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.

9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

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

Глобализација
EC 523
Финансии
Факултет за економски науки
Втор циклус (4+1)
5/10
7.

Број на ЕКТС
6
кредити
Предуслови за запишување на
Основни познавања за поимното определување
предметот
на глобализацијата, особено за безбедноста како
феномен, за меѓународните односи, ризиците и
заканите по безбедноста.
Цели на предметната програма (компетенции): Да се разбере и проучи анатомијата
на современите односи во светот од повеќе аспекти, дефинирано како глобализација.
Да се добијат нови научни сознанија за проектирањето на нови форми на глобалното
делување и неговото влијание врз развојот на земјите. Да се стекнат способности за
препознавање на ефектите и последиците од глобализацијата, нејзиното влијание врз
современите меѓународни односи и создавањето на нови ризици за економски
опстанок.
Содржина на предметната програма: Почетоци на глобализацијата, дефинирање на
истата и облици и динамика на појавување и развој. Механизмите на делување на
глобализацијата и актерите во глобализацијата. Последици од глобализацијата
гледани низ призмата на разни позитивни и негативни гледишта. Влијанието на
глобализацијата врз развојот на земјите низ призмата на новите ризици и закани за
пазарот. Глобалните влијанија на современата технологија и достапност.
Алтернативи на глобализацијата и влијанијата. Посебен дел е посветен на анализата
на регионализмот наспроти глобализацијата на економските текови и Европската
Унија како економска регионална интеграција. Ќе се изучуваат елементите на
надворешно-трговскиот биланс, платниот биланс. Дел од програмат е и изучување
на надворешнотрговски систем и надворешнотрговска политика на Република
Македонија.
Методи на учење: предметот ќе се состои од предавања, индивидуални и групни
проекти и индивидуални консултации со професорот.
6ЕКТС x 30 часа =180 часа
Вкупен расположив фонд на време
Распределба на расположивото време
45+30+35+35+35 =180
14.1. Предавања- теоретска
Форми на наставните
45 часови
активности
настава
14.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
15.1. Проектни задачи
Други форми на активности
35 часови
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15.2.

Самостојни задачи

35 часови

15.3.

Домашно учење

35 часови

16. Начин на оценување
16.1. Тестови
16.2.
16.3.

60 бодови

Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена
и усна)
Активност и учество

17. Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

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

20 бодови
20 бодови

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Изготвување на семинарски труд и учество во
вежбите и проектите
Македонски
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1.

Наслов на наставен предмет

Хартии од вредност

2.

Код

ЕС 524

3.

Финансии

5.

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

6.

Академска година/семестар

5/10

8.

Предуслови за запишување на
предметот

Корпоративни финансии, Инвестиционен
менаџмент

4.

Факултет за економски науки
Втор циклус 4+1
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Цели на предметната програма (компетенции) :
9.

Запознавање на студентите со основните карактеристики на хартиите од вредност,
правната природа на хартиите од вредност, нивна емисија и тргување на пазарот
на капитал.

Содржина на предметната програма:
Студентите ќе стекнат знаење за видовите на хартии од вредност (како извори на
финансирање), нивните основни карактеристики, начинот на емисија и тргување на
пазарот на капитал.Правната природа на акциите, различни значења на терминот
акција, водење регистар на хартии од вредност, вредноста на акцијата (емисиона,
билансна и пазарна вредност на акцијата), категории на акции според:
легимитирањето на сопственикот, обемот на правата, редослед на издавање, право на
10. глас. Карактеристиките на должнички хартии од вредност (обврнизици), нивните
карактеристики, пресметка на камата, дисконтирање на обврзниците, стапка на
принос до доспевање на обврзници, терминска структура на каматни стапки и сл.
Пазарната структура и механизам на тргување со хартии од вредност, креирање
портфолио (портфолио теорија), хипотеза на ефикасни пазари, пазарна линија,
системски ризик, модел на вреднување на капитал.Регулација на пазарот на капитал,
емисијата и тргувањето со хартии од вредност, Комисија за хартии од вредност, како
и правната природа на хартии од вредност.
11.

Метод на учење:
Метод на студии на случаи, дискусија

12. Вкупен расположив фонд на време
13. Распределба ба расположивото време
14.1.
14.

Форми на наставни
активности

15. Други форми на активности

6ЕКТС x 30 часа =180 часа
45+30+35+35+35 = 180 часа
Предавања-теоретска настава

45 часа

14.2.

Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа

30 часа

15.1.

Проектни задачи

35 часа
30

15.2.

Самостојни задачи

35 часа

15.3.

Домашно учење

35 часа

Начин на оценување
16.1.
Тестови
16. 16.2.
16.3.

60 бодови

Семинарска работа/проект (презентација-писмена и усна)

20 бодови

Активност и учество

20 бодови

17.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

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

18.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит

60% од вкупните поени на колоквиумите или
испитот

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

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

Македонски, англиски
Самоевалуација
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Осигурување
EC525
Финансии

5.

Наслов на наставен предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиска прогрма
(единица односно институт,
катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)

6.

Академска година/семестар

5/10

1.
2.
3.
4.

8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

Факултет за економски науки
Втор циклус 4+1
7.

Број на ЕКТС
кредити

6

Предуслови за запишување на
Основи на економија, Математика за бизнис
предметот
Цели на предметната програма (компетенции) :
Наставата по предметот Осигурување студентите ќе имаат можност да се
запознаваат со осигурувањето како од теоретски исто така и од апликативен аспект.
Содржина на предметната програма:
Особено внимание ќе се посвети на запознавање со поимот, значењето и дефиниција
на осигурувањето, понатаму функциите на осигурувањето, елементите на
осигурувањето, дефинирање и оценка на ризик, модалитети на осигурување и
осигурени суми, средства на осигурувањето, управување со ризик итн. Намерата на
наставата по предметот е да им се помогне на студентите во стекнување
неопходните знаења и сознанија од осигурителната теорија и практика што ќе им
Во
овозможи разбирањето на значењето и суштината на осигурувањето.
приготвувањето на наставната програма по овој предмет направен е обид да се
разработат особено оние прашања кои ќе им овозможат непосредна примена на
знаењата стекнати по овој предмет во практичното ангажирање на студентите.
Метод на учење:
Mетод на усно излагање, метод на проблемска настава, метод на самостојна работа и
метод на технички и аудио-визуелни помагала.
6ЕКТС x 30 часа = 180 часа
Вкупен расположив фонд на време
45+30+35+35+35 = 180 часа
Распределба ба расположивото време
14.1. Предавања-теоретска
45 часа
настава
Форми на наставни
14.2. Вежби (лабораториски,
активности
аудиториски), семинари,
30часа
тимска работа

15. Други форми на активности

15.1.

Проектни задачи

35 часа

15.2.

Самостојни задачи

35часа

15.3.

Домашно учење

35часа

Начин на оценување
16.1. Тестови
16
Семинарска работа/проект (презентација-писмена и
16.2.
усна)
16.3. Активност и учество
17. Критериуми за оценување
До 50 бода

60 бодови
20 бодови
20 бодови
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)
60% од вкупните поени на колоквиумите или
испитот
Македонски или англиски јазик

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
19. Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот на
20.
Самоевалуација
наставата
18.
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