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

 
1. Наслов на наставниот предмет МЕНАЏМЕНТ НА ПРОМЕНИ 

2. Код  
3. Студиска програма Менаџмент и претприемништво 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Економски Факултет 

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

6. Академска година / семестар Трета/Петти 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 детерминантите кои ја предизвикуваат 

промената, ќе добијат сознанија за средината во која се случуваат промените, за тоа како 

индивидуите ги реализираат промените кои можат да бидат во повеќе типови и со методологијата 

на организациските промени. 
11. Содржина на предметната програма:  

А) Содржина на предавањата: 1. Управување на промените; 2. Детерминанти на промените – 

средината како императив и предизвик на промените; 3. Индивидуата како реализатор на 

промената; 4. Објективна појдовност на организациските промени 5. Субјективно доживување и 

однесување во промената; 6. Процес на организациската промена; 7. Типологија на промените; 8. 
Ситуациско – процесен модел на организациските промени; 9. Методологија на организациските 

промени; 10. Визионирање на промените 11. Трансфер на учењето и промените; 12. Стратегии 

на развоен трансфер;  
Б) Содржина на вежбите: 1. Менаџирање со промената и иновациите; 2. Разгледување на 

примери од турбулентните времиња и променливото работно место; 3.  
Менување на ,,нештата,, нови производи и технологии; 4. Само – тестирање за нови 

менаџери; 5. Промените на луѓето и културата; 6. Практикување на иновативни решенија; 

7. Донесување на одлука за промени – практични примери; 8. Практични примери за 

имплементирање на промената; 9. Позитивни практики  за оценување на промената; 10. 

Практични примери за овозможување на промената да се задржи; 11. Практики за 

надминување на отпорот кон промената; 12. Искуствени вежби за креативност 

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 

30 часа 



(15 недели х 2 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, 2 колоквиуми  x 20 40 поени 

17. 2 Индивидуален проект / проект ( презентација: писмена и 

усна 
10 поени 

17.2. Активност и учество 10 предавања 10 вежби 20 поени 

17.3. Завршен испит 30 поени 

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; Периодични тестови за студентите; 

Анкета 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветко Смилевски  Предизвикот и 

мајсторството на 

организациските 

промени 

Детра Центар, 

Скопје 
2000 

год. 

2. Ричард Л. Дафт  Менаџмент, осмо 

издание 
Генекс, 

Кочани 
2011 

год. 

22.2. Дополнителна литература 



 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Gareth R. Jones, Jennifer 

M. George 
Современ менаџмент McGraw – 

Hill, Irwin 
2008 

2. Paul Hersey, Kenneth H. 

Blanchard  
Management of 

Organizational behavior 
Prentice – 

Hall, Inc, 

Englewood 

Gliffs, New 

Jersey 

1972 


