
Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 
1. Наслов на наставниот предмет Деловно комуницирање 

2. Код 4ЕК134917 

3. Студиска програма Менаџмент и претприемништво 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за информатика 

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

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Вонреден проф. д-р Еленица Софијанова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 
/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Наставната содржина на предметот е прилагодена 

така што ќе ги запознае студентите со фундаменталните законитости кои се почитуваат во 

комуникацискиот процес, со важноста која ја има во организацијата преку менаџерските 

информативни системи кои делуваат и пошироко во опкружувањето, преку односите со јавноста 

и преку маркетинг комуникациите со цел да се развиваат и користат  ефективни комуникациски 

вештини и способности. 
11. Содржина на предметната програма:  

А) Содржина на предавањата: 1. Комуникацијата и нејзиното знаење; 2. Комуникацијата во 

самата организација согледана преку организациското однесување; 3. Организациски 

конфликти – видови, извори и стратегии; 4. Менаџерски информативен систем во 

организациите 5. Деловна етика; 6. Деловно и законско однесување во етичка средина; 7. Деловни 

состаноци – тек и видови; 8. Комуникација при вработување и процес на социјализација; 9. 

Деловен бон тон; 10. Маркетинг - комуникации 11. Односи со јавноста – дефинирање, цели, 

функции и задачи; 12. Медиуми, инструменти и модели на односите со јавноста;  

Б) Содржина на вежбите: 1. Создавање на ефективна комуникација и практикување 

видовите на комуникациски мрежи; 2. Разгледување на примери од менаџирање на 

комуникацискиот процес во организациското однесување; 3. Типови на соговорници и 

практични вежби за справување со нив; 4. Позитивни практики за разгледување на 

конфликтни состојби и можни решенија; 5. Културни разлики во деловната етика – 

практични примери; 6. Практикување на критичко слушање, сензитивно – емпатичко 

слушање и слушање на разговори; 7. Создавање на прашања за интервју и анкетен 

прашалник; 8. Пишување CV и мотивациско писмо; 9. Деловен бон тон – позитивни практики; 

10. Развивање на ефективна маркетинг комуникација; 11. Медиумите во односите со јавноста 

– видови и нивна практична примена; 12. Позитивните и негативните влијанија на медиумите во 

поширокото окружување 

12. Методи на учење: предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на самостојна 

проектна работа; домашно учење; подготвителна настава за испити и колоквиуми: консултации. 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1)  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 



15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуален проект / проект ( презентација: писмена и 

усна) 
10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 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 
60% успех од сите предиспитни активности т.е. 42 

бодови од двата колоквиуми, семинарската, 

редовноста на предавања и вежби 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Самоевалуација 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Еленица Софијанова, 

Тамара Јованов 

Марјанова  

Деловна комуникација. Универзитет 

„Гоце 

Делчев" - 

Штип, 

Економски 

факултет 

2013 



 

2. Петковски К. 

Мајсторова-Иванова А.  
Мајсторство во 

комуницирањето, 
Херакли – 

Комерц, 

Битола, 

2009год. 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Марковиќ, М. Пословна 

комуникација, Београд, 

Клио, 2003 

Пословна 

комуникација, 
Београд, 

Клио, 
2003 

2. Петковски К. 

Јанкуловска П.  
Деловно комуницирање ИРИС, 

Струга, 
2006 


