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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Меѓународен бизнис 

2. Код 4ЕК104217 

3. Студиска програма Бизнис информатика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Економски факултет, Универзитет “Гоце Делчев” Штип 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

III/VI 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник Доц.д-р Емилија Митева-Кацарски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на оваа предметна програма е 

запознавање со современите форми на меѓународното работење, нивната меѓузависност 

како и карактеристиките на нивниот менаџмент. Предзнаењата од оваа проблематика ќе 

им овозможат на студентите ризикот од работењето на меѓународната пазарна сцена да 

го сведат на минимум. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

I Суштина и значење на меѓународниот бизнис и менаџмент. 

II Детерминанти на меѓународниот бизнис. 

III Генерички стратегии за меѓународен бизнис и менаџмент. 

IV Економски, правни, политички и културни димензии на меѓународниот бизнис и 

менаџмент. 

V Стратегиски форми на меѓународниот бизнис и менаџмент. 

VI Карактеристики на извозот, увозот и компензационите работи. 

VII Карактеристики на меѓународниот трансфер на технологија, знаења и искуства. 

VIII Карактеристики на меѓународните заеднички вложувања. 

IX Карактеристики на меѓународните стратегиски алијанси. 

X Карактеристики на странските директни инвестиции. 

XI Влијанието на глобализацијата врз меѓународниот бизнис и менаџмент. 

XII Придонесот на меѓународниот бизнис и менаџмент во севкупниот економски 

развој. 

 

12. Методи на учење: Метод на усно и метод на писмено изложување 

 

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) 

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 

Освени 42 бодови од парцијални испити, изработена 

семинарска работа и редовност 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. Branko Rakita Medunarodni biznis i 

menadžment 

Centar za 

izdavacku 

delatnost, 

Ekonomskog 

fakulteta u 

Beogradu 

2015 

2. Џарлс Е.Хилд Меѓународен бизнис Превод на 
Влада на РМ 

2010 

3. Шуклев, Бобек и 
Љубомир 
Дракулевски 

Стратегиски 
менаџмент, второ 
издание 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2001 

4. Џон Д. Даниелс 

Ли Х. Радебау, 

Даниел П. 

Саливен 

Меѓународен бизнис Превод на Влада 

на РМ 

2010 

22.2. Дополнителна литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hill, C.W.L International Business 

- Competing in the 

Global Marketplace 

Irwin McGraw-

Hill, New York 

2001 

2.     

3.     

     

 


