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√ Прва акредитација 

 Реакредитација 

 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО 

Назив на високообразовна 
установа 

УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 

Адреса, седиште Бул. “Илинденска”, Бр. 335, 1200 Тетово 

ЕМС 5761280 

Матичен број 4028003134292 

Телефон 044 356 000, 044 356 031 

Факс 044 356 001 

Електронска пошта  rectorate@seeu.edu.mk, ema.murtezani@seeu.edu.mk 

Веб страница на установата www.seeu.edu.mk 

 

2.1 Основање на високообразовната установа - за универзитетот 

Назив на основачот СЕЕ Универзитетска Фондација 
ЈИЕ Универзитетска Фондација во Тетово 

Назив на актот за основање АКТ за основање на универзитетот 

Број и датум на актот за основање 01-133/1, 19.11.2001 година 

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 

01-181/1, 06.05.2003 година 

Број и датум Решението за акредитација 
на високообразовната установа 
издадено од Одборот за акредитација и 
евалуација на високото образование на 
РСМ 

62/1, 26.10.2001 година 

Број и датум на Решение за упис на 
високобразовната установа во 
Централниот регистар  

01-190, 07.05.2003 година 

 

mailto:rectorate@seeu.edu.mk
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2.2 Основање на високообразовната установа - за единицата барател на акредитација 

Назив на основачот / 

Назив на актот за основање / 

Број и датум на актот за основање / 

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

/ 

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 

/ 

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  

/ 

 

2.3 Основање на високообразовната установа - за самостојна стручна школа 

Назив на основачот / 

Назив на актот за основање / 

Број и датум на актот за основање / 

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

/ 

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 

/ 

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  

/ 
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3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 Државна √ Приватна/Јавна  Мешовита 

 

4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВА 
КЛАСИФИКАЦИЈА 

a) Научно подрачје - прво 
ниво 

/ 

б) Научно поле - второ ниво / 

в) Научна област / 

 

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 

Име и презиме, функција 
(Ректор,  Декан, Директор) 

Абдулменаф Беџети, Ректор 

Датум и акт на именување 08.06.2018 година, Одлука за именување 

Контакт телефон 044 356 110 

Е-маил rectorate@seeu.edu.mk 

Лице за контакт (име и презиме) Ема Муртезани 

Телефон 044 356 031, 076 488 801 

Е-маил ema.murtezani@seeu.edu.mk 

 

      
               Овластено лице 
 

         

   Датум: 05.03.2021 година      М.П                       ______________________________ 
       Акад. проф. д-р Абдулменаф Беџети 
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ПРАВНА РАМКА 

 

Бр. Правна основа за подготвување на Елаборатот 

1 Закон за високото образование (Службен весник на Република Северна 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 Северна 
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 Северна Македонија, бр. 151/12); 

4 Правилник за задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските 
програми од првиот, вториот и третиот циклус на студии (Службен весник на 
Република Северна Македонија, бр.25/11);  

5 Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на 
високообразовите установи и на академскиот кадар во Република Северна 
Македонија (Службен весник на Република Македонија, бр. 67/13); 

6 Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации („Службен 
весник на РМ “ бр.154/2010), 

7 Правилник за содржината и формата на дипломата, упатството за подготовка на 
додаток на дипломата и на другите јавни исправи („Службен весник на РМ “ бр.84/09) 

8 Закон за воената академија („Службен весник на РМ” бр.83/2009) 
9 Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и 

доверба со јавноста („Службен весник на РСМ “ бр.148/13) 
10 Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за 

студентите  („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.71/09 и 120/10) 
11 Правилник за условите кои треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката 

од соодветната област за изведување на клиничка настава („Сл. РСМ “ бр.71/09 и 
120/10) 

12 Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите 
на медицина („Службен весник на РСМ “ бр.16/13) 

13 Закон за признавање на професионалните квалификации („Сл. РСМ“ бр.171/10) 
14 Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за 

високообразовната дејност („Службен весник на РСМ “ бр.65/13) 
15 Закон за научно-истражувачката дејност („Сл. РСМ “ бр.46/08, 103/08, 24/11 и 80/12) 
16 Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во 

предучилишното воспитание, основното и средното образование („Службен весник на 
РSСМ“ бр.10/15) 

17 Статут на вискообразовната установа  
18 Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование на РСМ 
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

 

Назив на високообразовната 
установа 

Универзитет на Југоисточна Европа (УЈИЕ) 

Седиште 
Бул. "Илинденска" број 335 
1200, Тетово 
Република Северна Македонија 

WEB страница www.seeu.edu.mk 

Вид на високообразовната 
установа (јавна, приватна, 
приватно-јавна) 

Приватно-јавна непрофитна 
ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ: 85. 42  
МАТИЧЕН БРОЈ: 5761280 

Податоци за последната 
акредитација 

 
Студиската програма се акредитира по прв пат. 
 

Студиски и научно-
истражувачки подрачја за кои е 
добиена акредитација 

Научно истражувачки подрачја за кои е добиена 
акредитацијата: 

 
5 - Општествени науки 

 
 
Во прилог 5 на овој елаборат  е списокот  на сите  
акредитирани студиски програми на Факултетот за бизнис 
и економија. 
 

Податоци за меѓународна 
соработка на планот на 
наставата, истражувањето и 
мобилноста на студентите 

Универзитетот на Југоисточна Европа е член на 
конзорциумот на Erasmus Mundus External Cooperation 
Window кој е финансиран од страна на Европската 
комисија. 
 
9 европски партнери во EMECW се:  

- Универзитетот во Гент - институција за 
координација на конзорциумот (Белгија), 

- Универзитетот во Ница Софија Antipolis (Франција),  
- Универзитетот  во Лунд (Шведска),  
- Универзитетот во Рим  Ла Сапиенца (Италија), 
- Универзитетот во Љубљана (Словенија ),  
- Софискиот универзитет -Свети Климент Охридски 

(Бугарија),  
- Универзитетот на Deusto (Шпанија),  
- Универзитетот во Хајделберг (Германија),  
- Технолошки образовна институција Александар 

(ATEI) во Солун, Грција. 
 
12 универзитети од  Западен Балкан  во EMECW се: 

- Универзитетот во Тирана (Албанија),  
- Универзитетот во Сараево (Босна и Херцеговина),  
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- Универзитет Св. Кирил и Методиј ( Скопје, Р. 
Македонија), 

- Универзитет Св. Климент Охридски ( Битола, Р. 
Македонија),  

- Универзитетот на Југоисточна Европа во Тетово (Р. 
Македонија) 

- Универзитетот во Приштина (Косово) 
Универзитетот на Црна Гора (Црна Гора),  

- Универзитетот во Белград (Србија),  
- Универзитетот во Крагуевац (Србија),  
- Универзитетот во Нови Сад (Србија). 

 
Програмата Еразмус е посветена на сите студенти кои се 
државјани на Република Македонија, а кои во времето на 
реализација на мобилност се запишани најмалку во 
втората година на студии. 
 
Во март 2012 година,  УЈИЕ поднесе Еразмус апликација 
до Националната агенција и побара 175 месеци за 
мобилност на студентите. До крајот на мај, Националната 
агенција објави листата на  резултати и УЈИЕ доби 171 
месеци за мобилност на студентите. 
 
Досега, Универзитетот на Југоисточна Европа има 
склучено 8 Еразмус билатерални договори со следните 
европски универзитети: 

- Приморскиот универзитет – Словенија 
- Универзитетот за применети науки (SMK) – 

Литванија 
- Универзитетот во Фоџа – Италија 
- Универзитетот во Гетеборг – Шведска 
- Универзитетот во Грац – Австрија 
- Универзитетот УНТ – Романија (од страна на 

Факултетот за современи општествени науки на 
УЈИЕ) 

- Универзитетот во Бамберг, Германија 
- Факултетот за општествени науки,  Универзитетот 

во Љубљана, Словенија (од страна на Факултетот 
за современи општествени науки на УЈИЕ) 

 

Податоци за просторот наменет 
за изведување на наставната и 
истражувачката дејност 

Универзитет на Југоисточна Европа – кампус во Тетово 
Преглед на просторни капацитети и oпрема 
Просторни капацитети: 
Адреса: Бул. "Илинденска" број 335 
 
Објекти 
Кампус, со вкупна површина од 196 000 м². 
Изградена површина под кров, вкупна површина од 31 
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000 м². 
Процентуална застапеност на површината по основ на 
функционални целини: 
Образовни капацитети: 40,70% 
● Библиотека: 3,22% 
● Администрација: 18,70% 
● Студентски домови: 24,26% 
● Спортски објекти и ресторани: 10,12% 
● Технички капацитети: 3,00% 
 Вкупен број на објекти – 41 
Училници со капацитет од по 20 студенти – 4 (вкупно 80 
студенти) 
Училници со капацитет од по 30 студенти – 26 (вкупно 1 
380 студенти) 
Училници со капацитет од по 60 студенти – 17 (вкупно 1 
020 студенти) 
Јазичен центар со 20 училници со капацитет од по 30 
студенти (вкупно 600 студенти) 
Амфитеатри со капацитет од по 200 студенти – 3 (вкупно 
600 студенти) 
Амфитеатри со капацитет од по 400 студенти – 1 (вкупно 
400 студенти) 
Вкупно – 6 700 студенти. 
Административни згради – 5 со вкупен број од 80 
канцеларии за академски и адинистртивен кадар. 
Ресторани со вкупен број на места за седење од 1000 
столици. 
Студентски домови (7 згради) со 114 апартмани за 
приближно 450 студенти со 450 кревети и 900 столици. 
Спортски терени за кошарка, мал фудбал, одбојка, 
ракомет и одбојка на песок. 
Библиотека 
Во сопственост на библиотеката се сите книги во печатена 
или во електронска форма кои се како задолжителна и 
дополнителна литература во сите студиски програми кои 
се изведуваат во универзитетот. 
Универзитетот на студентите и академскиот кадар им 
овозможува електронски пристап до задолжителната и 
дополнителната литература. 
 
Универзитет на Југоисточна Европа – Центар Скопје 
Преглед на просторни капацитети и опрема 
Просторни капацитети 
Адреса: ул. „Архиепископ Ангелариј”, бр. 1. 
 
Цела површина на објектот 2258 м2 и тераса на рамен 
кров 110 м2 каде е: 
1. Нето површина во подрум: вкупно 120 м2 
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- Скалишен простор и ходници: 79.30 м2 
- Сервер соба: 18 м2 
- Помошни простории: 22.80 м2 
2. Нето површина на приземје: вкупно 690 м2 
- Хол и комуникации, библиотека, кафетерија: 440.80m2 
- Администрација: 128.20 м2 
- Училници: 115.40 м2 
- Електрособа: 5.30 м2 
3. Нето површина на прв кат: вкупно 1003 м2 
- Хол и комуникации: 250.60 м2 
- Училници: 527.40 м2 
- Простории за академски кадар: 162.80 м2 
- Санитарии и помошни простории: 62.60 м2 
4. Нето површина на втор кат: вкупно 445 м2 
- Хол и комуникации: 94 м2 
- Амфитеатар: 222 м2 
- Училница: 81.60 м2 
- Канцеларии:  47.60 м2 
 
ВКУПНО НЕТО ПОВРШИНА: 2258 м2 
Каде што: 
Канцеларии: 7 (1 канцеларија за ректорот, 1 за 
студентски парламент, 1 за библиотека, 1 за професори и 
3 канцеларии за административниот кадар, и една голема 
сала за академскиот кадар) 
Други: Компјутерска лабораторија, амфитеатар, серверска 
соба, читална за студенти, библиотека, чекална за 
студенти со дел за информации, сала за состаноци. 
Училници: 12 
Компјутерска лабораторија:  2 
Читална за студенти:  1 
Простор за информации: 4 
Студенти во училници: 360 (простор за предавање) 
Студенти во компјутерски лаборатории: 44 места за 
седење 
Студенти во читална: 12 места за седење 
Студенти во чекалн: 32 места за седење 
Студенти во бифе: 26 места за седење 
Сали за консултаци: 2 (12 места за седење) 
Cала за состаноци: 14 места за седење 
Канцеларии за академскиот кадар: 20 места за седење 
Амфитеатар: 165 места за седење 
Вкупно студенти: 1000 (вклучувајќи училници, простор за 
чекање, простор за читање, компјутерска лабораторија и 
бифе). 
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Податоци за опремата за 
изведување на наставната и 
истражувачката дејност 

Универзитетот е опремен со најсовремена опрема за 
изведување на наставата. 
 

ИТ и 
телекомуникациска 
опрема (Тетово):  

ИТ и 
телекомуникациска 
опрема (Скопје):  

Вкупен број на десктоп 
компјутери: 481 

Вкупен број на десктоп 
компјутери: 66 

Компјутери за 
академски кадар: 143 

Компјутери за 
академски кадар: 8 

Компјутери за 
административен 
кадар: 95 

Компјутери за 
административен 
кадар: 7 

Компјутери за 
студенти: 238 

Компјутери за 
студенти: 51 

Вкупен број на лаптоп 
компјутери 83 

Вкупен број на лаптоп 
компјутери 3 

Сервери 25 Сервери 2 

Polycom 
видеоконеференциски 
апарати/сали 3 

Polycom 
видеоконеференциски 
апарати/сали 1 

Безжични access points 72 Безжични access points 6 

Свичеви 106 Свичеви 6 

UPS 8 UPS 2 

Рутери 2 Рутери 2 

Вкупен број на 
печатари 34 

Вкупен број на 
печатари 3 

Вкупен број на LCD 
проектори 53 

Вкупен број на LCD 
проектори 17 

Вкупен број Smart 
Board табли 3 

Вкупен број Smart 
Board табли 1 

Вкупен број на 
телефонски апарати 183 

Вкупен број на 
телефонски апарати 10 

Вкупен број на 
телефонски централи 1   

Вкупен број на факс 
машини 1   

PC Киоск 6 PC Киоск 2 

  Камери 47   

Читач на отисок на 14 Читач на отисок на 2 
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прст прст 

Безжични контролери 2 Безжични контролери 1 

Polycom сервер 1   

DVR Server 2   

Storage Server 3   

RFID Reader 80 RFID Reader 15 
 

Вкупен број на студенти за кои 
е добиена акредитација 

Студиската програма се акредитира по прв пат. 
 

Број на студенти (прв пат 
запишани) 

Студиската програма се акредитира по прв пат. 
 

Планиран број на студенти кои 
ќе се запишат на студиската 
програма 

80 

Број на лица во наставно-
научни, научни и наставни 
звања 

 
Број на лица во наставно-научни звања: 69 

Број на лица во наставно-стручни звања: 18 

 

Број на лица во соработнички 
звања 

 
Број на лица во соработнички звања: 1 
 

Однос наставник: студенти 
(број на студенти на еден 
наставник)  

 

1:22 
 

Внатрешни механизми за 
обезбедување и контрола на 
квалитетот на студиите 

На Универзитетот функционира канцеларија за 
обезбедување квалитет  која  ги предводи сите 
внатрешни постапки  за да обезбеди квалитет во 
предавањето и  во учењето. Како дел од програмата за 
опсервација на наставата сите предавачи  се опсервираат 
на годишно ниво од обучени опсерватори. Исто така, сите 
предмети на УЈИЕ се евалуираат од студентите во секој 
семестар. Овие извештаи се дел од годишната евалуација 
за работата на предавачите. На Универзитетската 
програма за  внатрешна контрола на наставниот процес  
исто така се чуваат електронски податоци  за 
секојдневното присуството на наставниците  на час. 
Детали за ова има на: 
http://www.seeu.edu.mk/en/about/quality-assurance-and-
management. 
Покрај ова, со посебен софтвер, се обезбедуваат и 
редовни извештаи за користењето на електронската 
пратформа за дигитална поддршка на наставата за секој 
професор и секој предмет. 

http://www.seeu.edu.mk/en/about/quality-assurance-and-management
http://www.seeu.edu.mk/en/about/quality-assurance-and-management
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Универзитетот циклично се евалуира и од страна на 
Европсаката асоцијација на универзитети. Последната 
евалуација, достапна  преку 
https://drive.google.com/file/d/1q2KbrZgYwzA5VDKY6zWrFa
O44a7dzMXA/view  е од 2018 година и претставува цврст 
доказ за заложбите на УЈИЕ за обезбедување на 
квалитетно високо образование. 

Фреквенција на 
самоевалуциониот процес 
(секоја година, на две години, 
на три години) 

 
Секоја година. 
 
Извештај   за само-евалвација  даден  во прилог. 
Истиот е достапен на веб-страницата на УЈИЕ. 
http://www.seeu.edu.mk/files/SEEU-Self-Evaluation-2019-

2020-mak.pdf 

Податоци за последната 
спроведена надворешна 
евалуација на установата 

Последната надвореша евалуација на Универзитетот е 
спроведена од страна на Институционалната програма за 
евалуација (IEP) при Асоцијацијата на европски 
Универзитети (EUA) и се состоеше од две посети на 
Универзитетот во април и октомври 2018, после кои е 
добиен детален Извештај и препораки. За време на овие 
две посети, како и во текот на подготовките за 
евалуацијата, на експертскиот тим му беа поднесени на 
увид бројни документи со податоци кои се однесуваат на 
сите сфери на делување на Универзитетот, а беа 
организирани и повеќе средби со менаџерскиот тим, 
професорите, административните служби, студентите, 
како и надворешните партнери (стејкохлдери). Во 
конечниот извештај е потенцирано дека УЈИЕ успеал да се 
издигне како успешен бренд кој треба и понатаму да се 
развива.  
 

Други податоци кои Установата 
сака да ги наведе како 
аргумент за нејзината 
успешност 

Методи на следење на квалитетот на наставата  
Преку инструментите:  
1) Евалуација од студентите  
2) Опсервација на наставниот процес 

 

https://drive.google.com/file/d/1q2KbrZgYwzA5VDKY6zWrFaO44a7dzMXA/view
https://drive.google.com/file/d/1q2KbrZgYwzA5VDKY6zWrFaO44a7dzMXA/view
http://www.seeu.edu.mk/files/SEEU-Self-Evaluation-2019-2020-mak.pdf
http://www.seeu.edu.mk/files/SEEU-Self-Evaluation-2019-2020-mak.pdf
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2. Основни податоци за студиската програма за која се бара (ре)акредитација 

 

1 Назив на студиската програма Бизнис и економија 
Насока: Маркетинг и иновационен менаџмент 

2 Единица на универзитетот  Факултет за бизнис и економија 

3 Научно подрачје (Фраскатиева 
класификација) 

5 - ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ 
 

4 

Научно поле и научна, стручна или 
уметничка област (Фраскатиева 
класификација) 

 НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОЛЕ: 
503 - Економски науки 
506 - Организациони науки и управување (менаџмент) 
 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА ОБЛАСТ: 
50325 - Маркетинг 
50623 - Претприемништво 
50622 - Управување со човечки ресурси 
50322 - Економетрија 
50608 - Маркетиг менаџмент  
50611 - Управување со системи 
50329 - Друго   
 

5 Вид на студии  Академски студии  

6 Оптовареност на студиската 
програма изразена во ЕКТС 
кредити  

Академски студии со 240 ЕКТС 

7 Степен или ниво на квалификација 
што се стекнува со завршување на 
студиите според НРК 

VI А 

8 Академски или стручен назив со 
кој што студентот се стекнува по 
завршувањето на студиската 
програма 

Дипломиран економист 
Насока: Маркетинг и иновационен менаџмент 
 

9 Академски или стручен назив на 
англиски јазик што студентот го 
добива по завршувањето на 
студиската програма 

Bachelor in Economics 
Module: Marketing and Innovation Management 

10 Времетраење на студиите (во 
години)  

Академски четиригодишни студии  
(4 години - 8 семестри) 

11 Учебна година во којашто ќе 
започне реализацијата на 
студиската програма  

2021/2022 

12 Број на студенти што се планира 
да се запишат на студиската 
програма 

80 

13 Јазик на којшто ќе се изведува 
наставата  

Албански/Македонски/Англиски јазик 

14 Дали студиската програма се 
поднесува за акредитација или за 
повторна акредитација  

Акредитација на нова студиска програма. 

15 Начин на финансирање на 
предложената студиска програма 

Студиската програма се финансира од  универзитетските 
приходи по основ на школарина како и по основ на 
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комерцијални дејности на  Универзитетот. Финансиската 
гаранција за работењето на Универзитетот е составен 
дел од овој елаборат. 
Школарината за семестар се одредува  пред објавување 
на јавен Конкурс  за запишување студенти. Актуелната 
школарина изнесува 900 € и листата е променлива. 

16 

Услови за запишување на 
студиската програма посебно за 
редовни, вонредни и странски 
студенти 

На прв циклус  на академски студии може да се запишат 
кандидати кои ја положиле државната матура или 
меѓународната матура или кои завршиле четиригодишно 
средно образование во согласност со прописите кои 
важеле пред воведувањето на државната матура и  
кандидати  странски државјани кои имаат завршено 
соодветно средно образование надвор од Република 
Северна Македонија. 
Кандидатите кои имаат завршено четиригодишно средно 
образование или образование соодветно на тоа пред 
2008 година, имаат право да се запишат само врз основа 
на успехот од средно училиште. 
Кандидатите кои имаат завршено четиригодишно средно 
образование или образование соодветно на тоа надвор 
од Република Северна Македонија имаат право да се 
запишат само врз основа на успехот од средно училиште. 
Ho, тие се обврзани во текот на првата академска година 
да ја нострифицираат дипломата во Министерството за 
образование и наука на Република Северна Македонија. 
Вреднувањето на успехот од средно образование и 
државната матура  се изразува во поени и тоа 80 % од 
успехот во четирите години од средното образование и 
20 % од државната матура. Врз основа на овие поени ќе 
се изврши рангирањето на кандидатие. 
Кандидатите се запишуваат како редовни или како 
вонредни студенти со финансирање на студиите. 
Предност при запишувањето на вонредни студии ќе 
имаат кандидатите кои се во работен однос и кои имаат 
подобар успех од средното образование. Вработените 
треба да го документираат својот статус. 

17 Информација за продолжување на 
образованието 

Може да продолжи на VII  степен на студии  (студии од 
втор цилус) . 
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1. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

 

Во текот на студии применет бизнис, студентите ќе ги стекнат потребните вештини за решавање на 
предизвикувачки деловни проблеми користејќи мултидисциплинарен пристап. Студентите се 
поставени за ветувачка (меѓународна) кариера благодарение на моменталниот увид во 
комбинацијата на деловна економија, квантитативни методи и технологија, способности за 
управување и јазични вештини. 
 
Поконкретно, во програмата за применет бизнис, студентите ќе станат менаџери кои можат да 
донесуваат информирани стратешки одлуки како одговор на економските предизвици и можности. 
Диплома за наука во применета деловна активност ќе искористи практична, академска структура и 
следи пристап „пракса како ориентација“ и „наука како основа“. 
Студентите исто така ќе ги стекнат со потребните вештини за решавање на предизвикувачки 
деловни проблеми, како и да добијат значителен увид во специфичните предизвици со кои се 
соочува животот на компанијата / компанијата. 

 

2.   Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за дадениот 
профил на кадри 

Бидејќи примената на бизнис вештините продолжуваат да се шират и подобруваат, деловните 
субјекти сè повеќе се потпираат на применет бизнис за да стекнат конкурентска предност или само 
за да останат во чекор со конкуренцијата. 
Студиската програма применет бизнис е дизајнирана да им обезбеди на студентите можност да ги 
надополнат своите примарни специјализирани вештини со напредни вештини за применет бизнис, 
овозможувајќи им подобро да ги интегрираат увидите на податоците во нивната анализа и 
донесување одлуки. 
Исто така, Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за бизнис и економија го 
разгледа Елаборатот на студиската програма и смета  дека  предложената студиска програма нуди 
соодветни знаења и компетенции потребни на бизнис-секторот. Истовремено студиската програма 
соодветствува со потребите на пазарот на трудот. Како таква ќе има значаен придонес за 
оспособување на студентите за градење професионална кариера преку стекнување 
високообразовни квалификации согласно со потребите на пазарот на трудот. 
Линкови за три студиски програми со која е усогласена студиската програма 

 https://kelley.iu.edu/programs/undergrad/academics/curriculum/marketing-curriculum.html  

 https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Undergraduate/Degree-programmes-2021/BSc-Management  

 https://www.frankfurt-school.de/home/programmes/bachelor/bachelor-science/bsc-
businessadministration  

 http://www.ef.uni-lj.si/content/static_english/izobrazevanje/dodiplomsko/upes_usmeritve_Trz.asp 
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3. Националната рамка на високообразовните квалификации 
 

Ниво во Националната рамка на 
високообразовните 

квалификации 

Високо образование Ниво во Европската рамка 
на високообразовни 

квалификации 

VI А 

Прв циклус на академски 
студии 6 

Додипломски студии 

 
 

Квалификации кои означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии (240 
ЕКТС) се доделуваат на лице кое ги исполнува следните дескриптори на квалификациите: 
 
3а. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 240 
ЕКТС, студиска програма Бизнис и економија, Насока: Маркетинг и иновационен менаџмент,  
Факултет за бизнис и економија, согласно со Уредбата за националната рамка на 
високообразовните квалификации 

 
Тип на дескриптор Опис 

 

Знаење и  разбирање Покажува основни знаење и разбирање за научното поле на проучување (или 
студирање), идентификувајќи методологии соодветни за решавање на 
проблеми, како на систематски, така и на креативен начин, што обезбедува 
основа или можност за оригиналност во развивањето и/или примената на 
автономни идеи во контекст на истражувањето; 
Способност за идентифукување на проширено и продлабочено знаење; 
Покажува ниво на знаење и компетентност во едно или повеќе специфични 
научни полиња; 
Поседува знаење од една или повеќе предметни области кои, во дадените 
научни полиња, се засноваат на најреномирани меѓународни истражувања во 
тоа научно поле. 

Примена на знаењето и 
разбирањето 

Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми со 
одредена оригиналност во нови или непознати средини и во 
мултидисциплинарен контекст, поврзани со полето на студирање; 

Способност за проценка Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето; 
Способност за справување со прашања, систематски и креативно, за солидно 
проценување дури и при нецелосни и ограничени информации, но кои ги 
вклучуваат личните, општествените и етичките одговорности при примената на 
стекнатото знаење и проценка;  
Способност за идентифукивање и селекција на научни теории, методологии, 
алатки и општи вештини од предметните области, и поставување на нови 
анализи и решенија на научна основа.  

Комуникациски вештини Способност за размена на заклучоци и предлози со аргументирање и со 
рационално поткрепување на истите, како со стручни, така и со нестручни лица, 
јасно и недвосмислено; 
Преземање значителна одговорност зa заедничките резултати; водење и 
иницирање активности. 

Вештини на  учење Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно знаење и 
способност за независно и самостојно делување при стекнувањето нови 
знаења и вештини во општествени рамки; 
Способност за преземање одговорност за понатамошен професионален развој 
и  усовршување. 
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3б. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии 
со 240 ЕКТС, студиска програма Бизнис и економија - Насока: Маркетинг и иновационен 

менаџмент,  Факултет за бизнис и економија, согласно со Уредбата за националната рамка 
на високообразовните квалификации 
 
Тип на дескриптор Опис 

 

Знаење и  разбирање 
 
 

Поседување на знаење и разбирање за деловното окружување, 
деловните субјекти и нивните операции во контекст на применет бизнис 
(економија, менаџмент, маркетинг, финансии, програмирање, бази на 
податоци, компјутерски и информациски системи, мрежи и инженерство 
на податоци). 
Способност за развој и за примена на оригинални и креативни идеи во 
околини во кои се преклопуваат или заемно се поврзани областите на 
применет бизнис. 
Способност за примена на интердисциплинарно знаење и за 
демонстрација на специјалистички компетенции од применет бизнис. 

Примена на знаењето и 
разбирањето 
 
 

Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми во 
нови околини или во околини во кои студентите немаат претходно 
искуство во мултидисциплинарен контекст на реална бизнис-околина 
или организациска околина. Планирање, водење и евалвација на 
независни истражувања во областа на бизнисот, имплементирајќи 
соодветни пресметувачки алатки, околини и технологии. 
Креативност и оригиналност при интерпретацијата на знаењето од 
бизнис процесите и соодветно користење компјутерски алатки базирани 
на дефинирани техники за истражување и испитување. Поседува знаење 
да започне и да развие сопствен бизнис. 

Способност за проценка 
 
 

Способност за креативна интеграција и синтеза на знаење од повеќе 
области поврзани со бизнис-процесите и со користењето компјутерски 
алатки и техники. 
Способност за справување со комплексни ситуации поврзани со бизнис-
процесите, за идентификација на соодветни специјализирани инстанции 
во областа на бизнисот и во информатиката и за донесување издржани 
процени во ситуации на недостиг на комплетни информации или 
податоци и врз основа на лични, социјални и етички принципи и 
одговорности поврзани со примената на знаењето и разбирањето. 
Носи деловни одлуки на ниско ниво на менаџмент.  
Поседува способност да ја анализира конкуренцијата на пазарот. 

Комуникациски вештини 
 
 

Способност за јасно и недвосмислено изведување стручни заклучоци, 
резултати, студии и  сознанија  со способност за прилагодување на 
стилот и формата на изразување. 
Компетентност за критички, независни и креативно аргументирани 
истражувања, евалвација на методологии и предлагање и бранење нови 
хипотези. 
Способност за иницирање, водење и за преземање одговорност за 
индивидуи и за групи во случаи во кои бизнис-компетенциите и 
информатичките компетенции се од суштинска важност. 
Способност за презентирање на резултати од различни студии, 
пренесува деловни планови на работни групи и стејкхолдери.  

Вештини на  учење 
 
 

Способност за идентификација на личните потреби и правци за 
индивидуално и за автономно дообразование, како и за негово 
изведување самостојно и автономно во вообичаените бизнис- области и 
информатички области. 
Способност за преземање одговорност за континуирано индивидуално 
учење во специјализирани бизнис-области и информатички области во 
рамките на вмрежената економија. 
Ги користи компјутерските вештини за да се здобие со правни знаења  
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Умее да прави индивидуално и тимско учење. 
Поседува способност да прави деловни анализи и да користи научна 
литература и преглед од други автори. 
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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 

 

СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
240 ECTS (8 семестри) 

 

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

 

Бр Код на 
предметот 

Назив на наставен предмет 

С
е

м
е

ст
ар

 

Неделен фонд 
на часови 

За
д

о
л

ж
и

те
л

е
н

 

И
зб

о
р

е
н

  

ЕКТС 

П В 

ПРВА ГОДИНА 

1 C2117 Основи на економија за бизнис 1 2 1 x  6 

2 C2118 Mатематика 1 2 1 x  6 

3 C2119 Принципи на менаџмент 1 2 1 x  6 

4  Албански/Македонски јазик* 1 1 0.5 x  3 

5  Англиски јазик** 1 1 0.5 x  3 

6  Изнборен по Дигитални компетенции*** 1 2 1  x 6 

 

1 CBE-102 Принципи на маркетинг 2 2 1 x  6 

2 CBE-203 Микроекономија 2 2 1 x  6 

3 ACS-204 Калкулус  2 2 2 x  6 

4  Албански/Македонски јазик* 2 1 0.5 x  3 

5  Англиски јазик** 2 1 0.5 x  3 

6  Изборен по Дигитални компетенции*** 2 2 1  x 6 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 20 11 10 2 60 

*Предметот ќе се избере од табелата бр. 4.1.1 

**Предметот ќе се избере од табелата бр. 4.1.2 

***Предметот ќе се избере од табелата бр. 4.2.1 
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Бр Код на 
предметот 

Назив на наставен предмет 

С
е

м
е

ст
ар

 

Неделен фонд 
на часови 

За
д

о
л

ж
и

те
л

е
н

 

И
зб

о
р

е
н

 

ЕКТС 

П В 

ВТОРА ГОДИНА 

1 ЕBЕ-410 Трговско право 3 2 1 x  6 

2 C2120 Принципи на сметководство 3 2 0 x  3 

3 C2121 Бизнис, влада и општество   3 2 0 x  3 

4 CBE-303 Макроекономија 3 2 1 x  6 

5 CBE-301 Статистика 3 2 2 x  6 

6 C2069 Усна комуникација 3 1 0.5 x  3 

7  Англиски јазик* 3 1 0.5 x  3 

 

1 CBE-401 Оперативен менаџмент 4 1 2 x  6 

2 C2122 Менаџмент на човечки ресурси 4 2 0 x  3 

3 C2123 Економија за менаџери 4 0 2 x  3 

4 C2124 Бизнис информациски системи 4 2 1 x  6 

5 CBE-402 Финансиско сметководство 4 2 1 x  6 

6 C2070 Писмена комуникација  4 1 0.5 x  3 

7  Англиски јазик* 4 1 0.5 x  3 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 19 14 14 / 60 

*Предметот ќе се избере од табелата бр. 4.1.2 

 



ОБРАЗЕЦ Бр.1                                                          Елаборат за акредитација на студиска програма од прв циклус 

 

23 
 

 
Бр Код на 

предметот 
Назив на наставен предмет 

С
е

м
е

ст
ар

 

Неделен фонд 
на часови 

За
д

о
л

ж
и

те
л

е
н

 

И
зб

о
р

е
н

 

ЕКТС 

П В 

ТРЕТА ГОДИНА 

1 C2125 Стратегиски маркетинг 5 2 2 x  6 

2 CBEF-602 Јавни финансии 5 2 1 x  6 

3 C2126 Управување со синџирот на снабдување   5 2 0 x  3 

4 C2127 Управувачко сметководство  5 2 0 x  3 

5  Изборен предмет од друга единица* 5 2 1  x 6 

6 
 Општ изборен предмет (од студиската 

програма)** 
5 2 1  x 6 

 

1 C2128 Стратегија и организација   6 2 1 x  6 

2 CBM-502 Финансии на корпорации 6 2 1 x  6 

3 C2129 Пари, банки и финансиски пазари  6 2 0 x  3 

4 C2130 Меѓународен бизнис 6 2 0 x  3 

5  Изборен предмет од друга единица* 6 2 1  x 6 

6  
Општ изборен предмет (од студиската 
програма)** 

6 2 1  x 6 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 24 9 8 4 60 

*Предметот ќе се избере од табелата бр. 4.2.2 
*Предметот ќе се избере од табелата бр. 4.2.3 
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Бр Код на 

предметот 
Назив на наставен предмет 

С
е

м
е

ст
ар

 

Неделен фонд 
на часови 

За
д

о
л

ж
и

те
л

е
н

  

И
зб

о
р

е
н

  

ЕКТС 

П В 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

1 CBEE-603 Економетрија 7 2 1 x  6 

2 C2142 Претприемништво 7 2 1 x  6 

3 E2583 Менаџмент на иновации 7 2 0 x  3 

4 C2143 Маркетинг услуги 7 2 0 x  3 

5  
Напреден општ изборен предмет (од 
студиската програма)* 

7 
2 1 

 x 
6 

6  Изборен стручен предмет (од насоката)** 7 2 1  x 6 

 

1 C2134 Бизнис аналитика и моделирање 8 2 1 x  6 

2 C2144 Рекламирање и промоција 8 2 1 x  6 

3 C2145 Однесување на потрошувачите  8 2 0 x  3 

4 E2592 Дигитален маркетинг 8 2 0 x  3 

5  
Напреден општ изборен предмет (од 
студиската програма)* 

8 2 1  x 6 

6  Изборен стручен предмет (од насоката)** 8 2 1  x 6 

Вкупно часови (предавања/вежби) и ЕКТС за година 24 8 8 4 60 
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Табела 4.1.1 Список на наставни предмети по Албански и  Македонски јазик 

Бр Код  
 

Назив на предметот 

С
е

м
е

ст
ар

 Неделен 
фонд на 
часови ЕК

ТС
 

Од која 
единица 

П В 

1 BAM1010 Албански јазик за почетници 1 

 
1, 2 1 0.5 3 Центар за 

јазици 

2 BAM2010 Албански јазик за почетници 2 

 
1, 2 1 0.5 3 Центар за 

јазици 

3 BS018 Македонски  јазик за почетници 1 

 
1, 2 1 0.5 3 Центар за 

јазици 

4 BS152 Македонски  јазик за почетници 2 
 

1, 2 1 0.5 3 Центар за 
јазици 

5 MLIL-01 
 

Македонски јазик средно ниво 1 
 

1, 2 1 0.5 3 Центар за 
јазици 

6 MLIL-02 Македонски јазик средно ниво 2 

 
1, 2 1 0.5 3 Центар за 

јазици 

7 MAPP1010 Македонски јазик за професионални цели 1 1 1 0.5 3 Центар за 
јазици 

8 MAPP1020 Македонски јазик за професионални цели 2 2 1 0.5 3 Центар за 
јазици 

Вкупно: 8 4 24  
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Список на наставници за наставните предмети по 
 Албански/Македонски јазик 

Бр Име и презиме на 
наставникот* 

Звање - Област - Институција 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 

Инст. каде 
работи во 
редовен 
работен 

однос 
Зимски Летен 

1 Мерал Весели Доцент, 
Албанологи
ја  

Доктор по 
Филолошки 
науки 

УЈИЕ Албански јазик за почетници 1-
2 

 

1 1 

2 Александра Танеска Виш 
Лектор, 
Македонск
и јазик и 
Македонск
и јазик за 
специфичн
и намени 

Доктор на 
филолошки 
науки 

УЈИЕ Македонски  јазик за 
почетници 1-2 

 

1 1 

3 Благојка Здравковска-
Адамова 

Насловен 
Вонреден 
професор, 
Македонис
тика 

Доктор по 
Филолошки 
науки 

УЈИЕ Македонски јазик средно ниво 
1-2 
Македонски јазик за 
професионални цели 1-2 

2 2 

*Врз основа на член 179, став 1 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ број 82/2018) и член 104, 
став 1 од Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Ректорот на УЈИЕ дава согласност за учество во 
реализација на студиската програма преку изведување на настава по одредени задолжителни и изборни предмети на 
горенаведените членови на наставниот кадар. Согласноста се дава од страна на Ректорот бидејќи единиците на 
УЈИЕ се интегрирани и истата е во прилог на овој Елаборат. 
**Горенаведените предмети се предвидени да се нудат на прв и втор семестар. Точната распределба на 
горенаведите наставни предмети (зимски/летен семестар)  ќе се направи при планирање на  распоредот на 
предавањата на соодветната студиска програма и врз основа на нивоата на студентите. 
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ОПИС НА ПСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА СЛЕДЕЊЕ  НА АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК: 
 
Во почетокот на студиите  сите студентите ќе бидат тестирани за степенот на познавање на 
англискиот јазик. Ова тeстирање е потребно за одредување на нивото на познавање на англискиот 
јазик со цел обезбедување соодветен план за почетно ниво за следење на англиски јазик. 
 
Вкупниот број на кредити од англискиот јазик потребни за стекнување на дипломата е 12 кредити 
според  структурата на студиската програма и табелата 4.1.2.  
 

 

Табела бр. 4.1.2  Список на наставни предмети по Англиски јазик 

Бр Код  
 

Назив на предметот 

С
е

м
е

ст
ар

 Неделен 
фонд на 
часови ЕК

ТС
 

Од која 
единица 

П В 

1 Е2532 Англиски  јазик 1 
 

1, 2, 3, 4 1 0.5 3 Центар за 
јазици 

2 Е2533 Англиски јазик 2 
 

1, 2, 3, 4 1 0.5 3 Центар за 
јазици 

3 Е2533 Англиски јазик 3 
 

1, 2, 3, 4 1 0.5 3 Центар за 
јазици 

4 Е2534 Англиски јазик 4 
 

1, 2, 3, 4 1 0.5 3 Центар за 
јазици 

5 Е2535 Англиски јазик 5 
 

1, 2, 3, 4 1 0.5 3 Центар за 
јазици 

6 BEEN-01 
 

Деловен англиски јазик 1  
 

1, 2, 3, 4 1 0.5 3 Центар за 
јазици 

7 BEEN-02 Деловен англиски јазик 2 
 

1, 2, 3, 4 1 0.5 3 Центар за 
јазици 

Вкупно: 7 3.5 21  
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Список на наставници за наставните предмети по  
Англиски јазик 

Бр Име и презиме на 
наставникот* 

Звање - Област - Институција 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 

Инст. каде 
работи во 
редовен 
работен 

однос 
Зимски Летен 

1 Елена Спировска 
Тевдовска 

Насловен 
Вонреден 
професор, 
Англистика 

Доктор по 
Филолошки 
науки 

УЈИЕ Англиски  јазик 1-2-3 2 1 

2 Вероник Карева Вонреден 
професор, 
Системи и 
методи на 
високото 
образовани
е и 
Применета 
Лингвистик
а 

Доктор по 
Филолошки 
науки 

УЈИЕ Англиски  јазик  4-5 
Деловен англиски јазик 1-2 
 

2 2 

*Врз основа на член 179, став 1 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ број 82/2018) и член 104, 
став 1 од Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа, Ректорот на УЈИЕ дава согласност за учество во 
реализација на студиската програма преку изведување на настава по одредени задолжителни и изборни предмети на 
горенаведените членови на наставниот кадар. Согласноста се дава од страна на Ректорот бидејќи единиците на 
УЈИЕ се интегрирани и истата е во прилог на овој Елаборат. 
**Англискиот јазик е предвидени да се нуди на прв, втор, трет и четврт  семестар. Распределбата во контектс на 
зимски/летен или нивото на Аглискиот јазик може да биде изменлива. Точната распределба на горенаведите 
наставни предмети ќе се направи при планирање на  распоредот на предавањата на соодветната студиска програма 
и академска година и врз основа на нивоата на студентите. 
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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: 

1. Општи изборни предмети (од студиската програма) - 2 
2. Напредни општи изборни предмети (од студиската програма) - 2 
3. Изборни стручни  предмети (од  насоката) - 2 

6 

Изборни наставни предмети  кои единицата ги  обезбедува од  универзитетската листа на 
изборни предмети: 

1. Изборни предмети од  Дигитални кoмпетенции - 2 
2. Изборни предмети од други единици - 2 

4 

 
 

 

Табела бр. 4.2.1 Група 1 - Список на изборни предмети од Дигитални кoмпетенции 

Бр 
Код на 

предметот 
Назив на предметот 

С
е

м
е

ст
ар

 
Неделен 
фонд на 
часови 

ЕК
ТС

 

Од која 
единица 

Професор 

П В 

1 SCITS-01 Избрани поглавја од ИТ вештини 1, 2 0 3 6 Центар за 
е-учење 

Вон. проф. д-р Ментор 
Хамити 

2 ЕМОА-01 Microsoft Office Access  1,2 0 3 6 Центар за 
е-учење 

Вон. проф.  д-р Јаумин 
Ајдари 

3 ЕМОЕ-02 Microsoft Office Excel  1,2 0 3 6 Центар за 
е-учење 

Вон. проф. д-р Марика 
Апостолова-Трпковска 

4 ЕМОPP-03 Microsoft Office PowerPoint  1,2 0 3 6 Центар за 
е-учење 

Доц. д-р Марика 
Апостолова-Трпоковска 

5 EMOW-04 Microsoft Office Word  1,2 0 3 6 Центар за 
е-учење 

Вон. проф. д-р Џемал 
Зенуни 

6 EWC-01 Креирање  веб-страници 1,2 0 3 6 Центар за 
е-учење 

Вон. проф. д-р Џемал 
Зенуни 

7 EDMD-02 Дизајн на дигитални медиуми 1,2 0 3 6 Центар за 
е-учење 

Вон. проф. д-р Мајлинда 
Фетаји 

8 GAE-01 Гугл апликации за едукација 1,2 0 3 6 Центар за 
е-учење 

Проф. д-р Лејла Абази-
Беџети 

Вкупно: 0 24 48   
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Список на наставници  

Група 1 - Дигитални компетенции 
 

Бр Име и презиме на 
наставникот* 

Звање - Област - Институција 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 

Институција 
каде 

работи во 
редовен 
работен 

однос 

Зимски Летен 

1 Ментор Хамити Вонреден 
професор, 
Компјутерск
и науки 

Доктор по 
Kомпјутерски 
науки 

УЈИЕ Избрани поглавја од ИТ вештини 1  

2 Јаумин Ајдари Вонреден 
професор, 
Компјутерск
и науки 

Доктор по 
математички 
науки 

УЈИЕ Microsoft Office Access  1 

3 Марика Апостолова-
Трпковска 

Вонреден 
професор, 
Програмски 
јазици и 
технологии 
и 
Софверско 
инженерств
о 

Доктор на 
технички 
науки 

УЈИЕ Microsoft Office Excel 
Microsoft Office PowerPoint 

1 1 

4 Џемал Зенуни Вонреден 
професрор, 
Комјутерски 
науки 

Доктор на 
технички 
науки од 
областа на 
компјутерски 
системи, 
комплекси и 
мрежи 

УЈИЕ Microsoft Office Word 
Креирање  веб-страници 

1 1 

5 Мајлинда Фетаји Вонреден 
професор, 
Компјутерск
и науки 

Доктор по 
Kомпјутерски 
науки 

УЈИЕ Дизајн на дигитални медиуми  1 

6 Лејла Абази-Беџети Редовен 
професор, 
Програмски 
јазици и 
технологии 

Доктор по 
Kомпјутерски 
науки 

УЈИЕ Гугл апликации за едукација 1  

*Врз основа на член 179, став 1 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ број 82/2018) и член 104, 
став 1 од Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа,  Ректорот на УЈИЕ дава согласност за учество во 
реализација на студиската програма преку изведување на настава по одредени задолжителни и изборни предмети на 
горенаведените членови на наставниот кадар. Согласноста се дава од страна на Ректорот бидејќи единиците на 
УЈИЕ се интегрирани и истата е во прилог на овој Елаборат. 
**Изборните предмети од Дигитални компетенции се предвидени да се нудат на прв и втор семестар. 
Распределбата во контектс на зимски или летен семестар може да биде изменлива. Точната распределба на 
горенаведите наставни предмети ќе се направи при планирање на  распоредот на предавањата на соодветната 
студиска програма и академска година. 
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Табела бр. 4.2.2   Група 2 - Список на изборни предмети од други единици 

 
Бр Код на 

предметот 
Назив на предметот 

С
е

м
е

ст
ар

 Неделен 
фонд на 
часови 

ЕК
ТС

 

Од која единица Професор 

П В 

1 CPA-101  Вовед во јавна 
администрација  

5, 6 2 1 6 Факултет за 
современи 
општествени 
науки 

Вон. проф. д-р 
Мемет Мемети 

2 CPA-201 
 

Јавно лидерство и 
организациски развој 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
современи 
општествени 
науки 

Вон. проф. д-р 
Мемет Мемети 

3 CPA-302 
 

Вовед во јавни политики 5, 6 2 1 6 Факултет за 
современи 
општествени 
науки 

Вон. проф. д-р 
Вели Креци 

4 EFE-132 
 

Човекови  права и слободи 5, 6 2 1 6 Правен факултет Вон. проф. д-р  
Беким Нухија 

5 CLE-203  
 

Правно пишување и 
образложување 

5, 6 2 1 6 Правен факултет Вон. проф. д-р 
Беким Нухија 

6 EARTL-01 
 

Потпомогната репродуктивна 
технологија и право 

5, 6 2 1 6 Правен факултет Доц. д-р Арта 
Селмани Бакиу 

7 ELE-408 
 

Семејно насилство 5, 6 2 1 6 Правен факултет Доц. д-р Блерта 
Ахмеди Арифи 

8 CCS-101 Вовед во компјутерски науки 5, 6 2 1 6 Факултет за 
современи науки и 
технологии 

Проф. д-р Артан 
Лума 

 

9 CCS-102 Интернет технологии 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
современи науки и 
технологии 

Вон. проф. д-р 
Џемал Зенуни 

10 CCS-402 Применета веројатност и 
статистика 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
современи науки и 
технологии 

Вон. проф. д-р 
Флорије 
Исмаили 

11 ECS-500 Е-трговија 5, 6 2 1 6 Факултет за 
современи науки и 
технологии 

Вон. проф. д-р 
Адриан Бесими 

12 CISM2021 Вовед во информациски 
системи  
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
современи науки и 
технологии 

Вон. проф. д-р 
Адриан Бесими 

13 ECS3060 Професионална ИТ-етика 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
современи науки и 
технологии 

Вон. проф. д-р 
Ментор Хамити 

14 EFE-129 Албански jазик и култура на 
пишување 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
јазици, култури и 
комуникација 

Доц. д-р Мерал 
Весели 

15 EFE-105 Германски јазик (1-4 ниво) 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
јазици, култури и 
комуникација 

Проф. д-р Гзим 
Џафери 

16 EEL-613 Мултикултурализмот во 
наставата по англиски  

5, 6 2 1 6 Факултет за 
јазици, култури и 
комуникација  

Проф. д-р Маја 
Мухиќ 

17 EFE-108  Меѓукултурни студии 5, 6 2 1 6 Факултет за 
јазици, култури и 

Проф. д-р Бујар 
Хоџа 

https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/cst/cst-study-programmes?id=210
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/cst/cst-study-programmes?id=210
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/cst/cst-study-programmes?id=210
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https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/cst/cst-study-programmes?id=210
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/cst/cst-study-programmes?id=210
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/cst/cst-study-programmes?id=210
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комуникација 

18 E2539 Критичко резонирање и 
размислување  

5, 6 2 1 6 Факултет за 
јазици, култури и 
комуникација 

Вон. проф. д-р 
Вероника Карева 

19 EPRNM-02 
 

Односи со јавност и нови 
медиуми 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
јазици, култури и 
комуникација 

Доц. д-р Демуш 
Бајрами 

20 ECM-602 Медиуми и општество 5, 6 2 1 6 Факултет за 
јазици, култури и 
комуникација 

Проф. д-р 
Лилјана 
Силјановска 

21 CBE-101 Вовед во економија и бизнис 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија  

Вон. проф. д-р 
Хирије Абази-
Алили 

22 CBE-103 Принципи на менаџмент 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

Проф.  д-р Изет 
Зеќири 

23 EBEM-503 Деловно комуницирање 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

Доц. д-р Агрон 
Чауши 

24 EBE-408 Менаџмент на проект 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

Проф.  д-р Изет 
Зеќири 

25 EBE-403 Бизнис-план 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

Доц. д-р Блерта 
Абази Чауши 

26 EBE-409 Корпоративна општествена 
одговорност и етика 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

Вон. проф. д-р 
Гадаф Реџепи 

27 EF999 Француски јазик 1-2-3 5, 6 2 1 6 Центар за јазици М-р Бујар 
Синани 

28 BSIL3010 Италијански јазик 1-2-3 5, 6 2 1 6 Центар за јазици Виш лeктор, 
Викторија 
Еленова 

29 EFE-102 Академско пишување по 
англиски јазик 

5, 6 2 1 6 Центар за јазици Вон. проф. д-р 
Елена Спировска 

30 EDOL-03 Дигитална и он-лајн 
писменост 

5, 6 2 1 6 Центар за јазици Д-р Даниела 
Кировска -
Симјаноска, Виш 
лектор 

31 ECE-02 Разговорен англиски јазик  
 

5, 6 2 1 6 Центар за јазици М-р Беса Битиќи, 
Виш Лектор 

32 E2529 Комуникациски вештини во 
професионален контекст на 
англиски  

5, 6 2 1  
6 

Центар за јазици Вон. проф. д-р 
Елена Спировска 

33 E2530 Белетристика  и забава  5, 6 2 1 6 Центар за јазици М-р Вјоса Вела 

34 E2531 Англиска литература и филм  5, 6 2 1 6 Центар за јазици Д-р Неда 
Радосавлевиќ 

35 E2540 Македонски јазик за правна и 
ЕУ-терминологија 

5, 6 2 1 6 Центар за јазици Вон. проф. 
Благојка 
Здравковска-
Адамова  

Вкупно: 70 35 210   

 

https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/be/be-study-programmes?id=120
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/be/be-study-programmes?id=120
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/be/be-study-programmes?id=120
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/be/be-study-programmes?id=120
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/be/be-study-programmes?id=120
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/be/be-study-programmes?id=120
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/be/be-study-programmes?id=120


ОБРАЗЕЦ Бр.1                                                          Елаборат за акредитација на студиска програма од прв циклус 

 

33 
 

 
Список на наставници  

Група 2  - Изборни предмети од други единици 
Бр Име и презиме на 

наставникот* 

Звање - Област - Институција 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 

Инст. 
каде 

работи 
во 

редовен 
работен 

однос 

Зимски Летен 

1 Мемет  Мемети Вонреден 
професор, 
Јавна 
администраци
ја и Јавна 
управа  

Доктор на 
науки по 
јавна 
администрац
ија  

УЈИЕ Вовед во јавна администрација 
Јавно лидерство и организациски 
развој 

1 1 

2 Вели Креци Вонреден 
професор, 
Јавна 
политика 

Доктор на 
науки по 
политички 
науки 

УЈИЕ Вовед во јавни политики  1 

3  Беким Нухија Вонреден 
Професор, 
Меѓународно 
право 

Доктор по 
правни 
науки 

УЈИЕ Правно пишување и образложување 
Човекови  права и слободи 

1 1 

4 Арта Селмани Бакиу Доцент, 
Граѓанско 
право и 
Семејно право 

Доктор на 
правни 
науки 

УЈИЕ Потпомогната репродуктивна 
технологија и право 

 1 

5 Блерта Ахмеди Арифи Доцент, 
Кривично 
право и 
Безбедност 

Доктор по 
правни 
науки 

УЈИЕ Семејно насилство 1  

6 Артан Лума  Редовен 
професор, 
Архитектура 
на сметачки 
системи и 
Криптографија 

Доктор по 
Kомпјутерск
и науки 

УЈИЕ Вовед во компјутерски науки 1  

7 Џемал Зенуни Вонреден 
професрор, 
Комјутерски 
науки 

Доктор на 
технички 
науки од 
областа на 
компјутерск
и системи, 
комплекси и 
мрежи 

УЈИЕ Интернет технологии 
 

 1 

8 Флорије Исмаили Вонреден 
професор, 
Компјутерски 
науки 
 
 

Доктор на 
информатич
ки науки 

УЈИЕ Применета веројатност и статистика 
 

 1 

9 Адриан Бесими  Вонреден 
професрор, 
Комјутерски 
науки 

Доктор по 
Kомпјутерск
и науки 

УЈИЕ Вовед во информациски системи  
Е-трговија 

1 1 

https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/cst/cst-study-programmes?id=210
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/cst/cst-study-programmes?id=210
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/cst/cst-study-programmes?id=210
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/cst/cst-study-programmes?id=210


ОБРАЗЕЦ Бр.1                                                          Елаборат за акредитација на студиска програма од прв циклус 

 

34 
 

10 Ментор Хамити Вонреден 
професор, 
Компјутерски 
науки 

Доктор по 
Kомпјутерск
и науки 

УЈИЕ Професионална ИТ-етика 1  

11 Мерал Весели Доцент, 
Албанологија  

Доктор по 
Филолошки 
науки 

УЈИЕ Албански jазик и култура на 
пишување 

1  

12 Гзим Џафери Редовен 
професор, 
Германистика, 
Германска 
лингвистика 
  

Доктор на 
филолошки 
науки 

УЈИЕ Германски јазик (1-4 ниво)   1 

13 Маја Мухиќ Редовен 
професор, 
Филозфиjа на 
културата и 
културна 
антропологиjа 

Доктор на 
филозофски 
науки 

УЈИЕ Мултикултурализмот во наставата 
по англиски 

1  

14 Бујар Хоџа Редовен 
Професор, 
Комуникации 
и мас-
медиуми и 
Теорија на 
комуникација 

Доктор на 
филолошки 
науки 

УЈИЕ Меѓукултурни студии  1 

15 Вероника Карева Вонреден 
професор, 
Системи и 
методи на 
високото 
образование 
и Применета 
Лингвистика 

Доктор по 
Филолошки 
науки 

УЈИЕ Критичко резонирање и 
размислување 

1  

16 Демуш Бајрами Доцент, 
Политичките 
науки и 
Општественит
е науки 

Доктор по 
социјални 
науки 

УЈИЕ Односи со јавност и нови медиуми 1  

17 Лилјана Силјановска Редовен 
Професор, 
Комуникација 
и мас-
медиуми и 
Европски 
студии 

Доктор по 
европски 
студии за 
интеграција 

УЈИЕ Медиуми и општество  1 

18 Хурије Абази Алили Вонреден 
Професор, 
Економија и 
Економетрија 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Вовед во економија и бизнис 
 

1  

19 Блерта Абази Чауши Доцент, 
Менаџмент на 
информацион
и системи 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Бизнис-план 
 

1  

20 Агрон Чауши Доцент, 
Информацион
и системи 
 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Деловно комуницирање  1 

https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/cst/cst-study-programmes?id=210
https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/LCC/lcc-study-programmes?id=132
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21 Гадаф Реџепи Вонреден 
Професор, 
Бизнес и 
Менаџмент 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Корпоративна општествена 
одговорност и етика 

 1 

22 Бујар Синани Магистер / УЈИЕ Француски јазик 1-2-3 1 1 

23 Викторија Еленова Магистер / УЈИЕ Италијански јазик 1-2-3 1 1 

24 Елена Спировска 
Тевдовска 

Насловен 
Вонреден 
професор, 
Англистика 

Доктор по 
Филолошки 
науки 

УЈИЕ Академско пишување по англиски 
јазик 
Комуникациски вештини во 
професионален контекст на 
англиски 

1 1 

25 Даниела Кировска -
Симјаноска 

Виш лектор, 
Англиски 
Јазик и 
Англиски 
јазик за 
специфични 
намени 

Доктор по 
Филолошки 
науки 

УЈИЕ Дигитална и он-лајн писменост  1 

26 Беса Битиќи Виш лектор / УЈИЕ Разговорен англиски јазик  

 
1  

27 Неда Радосавлевиќ,  Виш лектор Филолошки 
науки - 
Англистика 

 Англиска литература и филм  

 
 1 

28 Вјоса Вела Виш лектор, 
Англиски 
Јазик и 
Англиски 
јазик за 
специфични 
намени 

/ УЈИЕ Белетристика  и забава  

 
1  

29 Благојка Здравковска-
Адамова 

Насловен 
Вонреден 
професор, 
Македонистик
а 

Доктор на 
филолошки 
науки 

УЈИЕ Македонски јазик за правна и ЕУ-
терминологија 
 

1  

30 Изет Зеќири Редовен 
Професор, 
Менаџмент и 
Стратешки 
менаџмент 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Менаџмент на проект 
Принципи на менаџмент 

1 1 

*Врз основа на член 179, став 1 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ број 82/2018) и член 104, 
став 1 од Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа,  Ректорот на УЈИЕ дава согласност за учество во 
реализација на студиската програма преку изведување на настава по одредени задолжителни и изборни предмети на 
горенаведените членови на наставниот кадар. Согласноста се дава од страна на Ректорот бидејќи единиците на 
УЈИЕ се интегрирани и истата е во прилог на овој Елаборат. 
**Изборните предмети од други единици се предвидени да се нудат на петти и шести семестар. Распределбата во 
контектс на зимски или летен семестар може да биде изменлива. Точната распределба на горенаведите наставни 
предмети ќе се направи при планирање на  распоредот на предавањата на соодветната студиска програма и 
академска година. 

 
 
 

https://www.seeu.edu.mk/mk/faculties/be/be-study-programmes?id=120
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Табела бр. 4.2.3  Група 3 - Список на општи изборни предмети (од студиската програма) 

Бр Код на 
предметот 

Назив на предметот 

С
е

м
е

ст
ар

 Неделен 
фонд на 
часови 

ЕКТС Од која 
единица 

П В 

1 EBA050 Економија на европски интеграции 5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

2 EBEF-701 Локални финансии 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

3 EBEF-704 Пазар на трудот 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

4 EBEF-801 Финансиско моделирање 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

5 EBEF-802 Фискален и монетарен систем на ЕУ 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

6 EBEE-604 Економија на животната средина 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

7 EBEE-605 Економија на јавни фондови 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

8 EBA034 Локален економски развој 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

9 EBEE-702 Глобална економија 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

10 EBEE-801 Економија на осигурување 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

11 EBE-802 Економски и политички системи 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

12 EBEE-803 Економско однeсување 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

13 EBE-402 Портфолио менаџмент 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

14 EFB-03 Лични финансии 
 

5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

15 E2612 Принципи на банки и финансии 5, 6 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

Вкупно: 30 15 90  
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Табела бр. 4.2.4    Група 4 – Список на напредени  општи изборни предмети (од студиската програма) 

Бр Код на 
предметот 

Назив на предметот 

С
е

м
е

ст
ар

 Неделен 
фонд на 
часови 

ЕКТС Од која 
единица 

П В 

1 C2132 E-трговија 7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

2 E2579 Финасии на недвижен имот и анализа на 
инвестиции 

7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

3 E2580 Одржливо претпријатије 7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

4 E2581 Лидерство, тимска работа и 
разновидност 

7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

5 E2582 Сметководствени информациони 
системи 

7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

6 E2585 Преговори за решавање конфликти и 
водечки промени 

7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

7 E2598 Маркетинг business to business 7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

8 E2599 Организациско однесување 7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

9 E2593 Принципи на меѓународни финансии 7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

10 E2584 Менаџмент на инвестиции 7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

Вкупно: 20 10 60  
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Табела бр. 4.2.5   Група 5 - Список на изборни стручни предмети (од насоката) 

Бр Код на 
предметот 

Назив на предметот 

С
е

м
е

ст
ар

 Неделен 
фонд на 
часови 

ЕКТС Од која 
единица 

П В 

1 E2586 Трговска аналитика 7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

2 E2587 CRM и дигитална аналитика 7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

3 EFB-02 Теорија на игри и бизнис стратегија 
 

7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

4 CBEM-503 Истражување на пазарот 
 

7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

5 E2590 Бизнис логистика 7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

6 EBA072 Менаџмент на мал бизнис 
 

7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

7 EBEM-504 Меѓународен маркетинг 
 

7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

8 E2600 Управување со нов производ 7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

9 C2137 Веб и аналитика на социјални  медиуми 7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

10 EBEM-502 Менаџмент на вкупен квалитет и 
перформанси 

7, 8 2 1 6 Факултет за 
бизнис и 
економија 

Вкупно: 20 10 60  
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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 5 1 6 

II 5 1 6 

III 7 / 7 

IV 7 / 7 

V 4 2 6 

VI 4 2 6 

VII 4 2 6 

VIII 4 2 6 

Вкупно 40 10 50 

% застапеност 80% 20% 100% 

 
 

Табела 4.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните предмети и 
изборните  предмети 

 
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 

 

240 

 

100% 180 

 

(180:240)x100=75% 60 (48:240)x100=25% 
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ОПИС НА ПСТАПКАТА И НАЧИНОТ НА ИЗБОР НА ИБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ: 

Сите изборни предмети се поделени во пет групи (Г1, Г2, Г3, Г4, Г5) 
1. Изборни предмети од  Дигитални кoмпетенции - Г1 
2. Изборни предмети од други единици - Г2 
3. Општи изборни предмети  (од студиската програма) - Г3 
4. Напредни општи предмети (од студиската програма) - Г4 
5. Изборни стручни  предмети (од  насоката) - Г5 

 

Правилата за изборност на предмети според нивото се дефинирани како: 
Број на предмети од Г1 - вкупниот број кредити на избрани изборни предмети од групата Г1 
не смее да надминува 12 кредити. 
Број на предмети од Г2- вкупниот број кредити на избрани изборни предмети од групата Г2 
не смее да надминува 12 кредити. 
Број на предмети од Г3 - вкупниот број кредити на избрани изборни предмети од групата Г3 
не смее да надминува 12 кредити. 
Број на предмети од Г4 - вкупниот број кредити на избрани изборни предмети од групата Г4 
не смее да надминува 12 кредити 
Број на предмети од Г5 - вкупниот број кредити на избрани изборни предмети од групата Г5 
не смее да надминува 12 кредити. 
 
Студентот може да избере и повеќе изборни предмети од предвидениот број, но, во тој 
случај кредитите освоени за овие предмети не влегуваат во вкупниот број на кредити 
потребни за стекнување на дипломата. Положените предмети и освоените кредити ќе 
бидат дел од листата на положени предмети во уверението за положени предмети по 
завршување на студиите.  

 

ЗАБЕЛЕШКА! 

КОДОВИ  НА НАСТAВНИ ПРЕДМЕТИ 

Креирањето на кодовите на наставните предмети  во УЈИЕ се спроведува согласно  
внатрешните регулативи и ИТ-апликации. 
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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 

Бр Наставник* Звање - Област - Институција 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 Абдулменаф 
Беџети 

Редовен 
Професор, 
Економија и 
Јавни 
финансии 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Макроекономија 
 
Локален економски 
развој 
 
Јавни финансии 

2 1 

2 Агрон Чауши Доцент, 
Информаци
они 
системи 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Бизнис информациски 
системи 
 
Применето 
сметководство 
 
Преговори за 
решавање конфликти и 
водечки промени 
 

2 1 

3 Бесник Фетаи Редовен 
Професор, 
Економија и 
Економетри
ја 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Микроекономија 
 
Пари, банки и пазари 
на капитал 
 
Фискален и монетарен 
систем на ЕУ 

2 1 

4 Блерта Абази 
Чауши 

Доцент, 
Менаџмент 
на 
информаци
они 
системи 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Основи на економија 
за бизнис 
 
E-трговија  
 
Финасии на недвижен 
имот и анализа на 
инвестиции 
 
Трговска аналитика 
 

2 2 

5 Веланд 
Рамадани 

Редовен 
Професор, 
Претприем
ништво и 
Фамилјарен 
бизнис 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Глобална економија 
 
Претприемништво 
 
 
Истражување на 

3 2 
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пазарот 
 
Одржливо 
претпријатије 
 
Веб и аналитика на 
социјални  медиуми  

6 Гадаф Реџепи Вонреден 
Професор, 
Бизнес и 
Менаџмент 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Стратегија и 
организација   
 
Економско однeсување 
 
Менаџмент на 
иновации 
 
Теорија на игри и 
бизнис стратегија 
 
CRM и дигитална 
аналитика 
 
Менаџмент на вкупен 
квалитет и 
перформанси 

3 3 

7 Изет Зеќири Редовен 
Професор, 
Менаџмент 
и 
Стратешки 
менаџмент 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Принципи на 
менаџмент 
 
Бизнис, влада и 
општество   
 
Лидерство, тимска 
работа и разновидност 
 
 
 

1 2 

8 Јетон Мазлами Вонреден 
Професор, 
Економија и 
Финансии 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Економски и политички 
системи  
 
Менаџмент на 
инвестиции 
 
Сметководствени 
информациони 
системи 

2 1 

9 Јусуф Зеќири Вонреден 
Професор, 
Маркетинг 
и 
Меѓународе
н бизнис 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Принципи на 
маркетинг 
 
Рекламирање и 
промоција 
 
Дигитален маркетинг 

1 2 

10 Мурат Садику Редовен 
Професор, 
Применета 
математика 

Доктор по 
компјутерск
и науки од 
областа на 
применета 
математика 

УЈИЕ Математика 
 

1  

11 Насир Селими Редовен Доктор на УЈИЕ Меѓународен бизнис  2 2 
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Професор, 
Економија и 
Меѓународ
на 
економија 

економски 
науки 

 
Економија на европски 
интеграции 
 
Меѓународен 
маркетинг 
 
Принципи на 
меѓунарони финансии 

12 Ремзије Ракипи Доцент, 
Економија и 
Финансии 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Трговско право 
 
Менаџмент на мал 
бизнис 

1 1 

13 Руфи Османи Редовен 
Професор, 
Финансии и 
Сметководс
тво 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Финансиско 
сметководство 
 
Управувачко 
сметководство 
 
Финансиски извештаи 
и одлучување 

2 1 

14 Садри Алија Вонреден 
Професор, 
Математика 
и 
Применета 
статистика 

Доктор по 
применети 
математичк
и науки во 
економија 

УЈИЕ Калкулус  
 

 1 

15 Садудин 
Ибраими 

Редовен 
Професор, 
Менаџмент 
и 
Применета 
Статистика 

Доктор на 
технички 
науки 

УЈИЕ Оперативен менаџмент 
 
Управување со 
синџирот на 
снабдување      
 
Бизнис логистика 

1 2 

16 Селајдин 
Абдули 

Вонреден 
Професор, 
Микроекон
омија 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Менаџмент на човечки 
ресурси  
 
Пазар на трудот 
 
Однесување на 
потрошувачите 
 
 
Преговори за 
решавање конфликти и 
водечки промени 
 
Организациско 
однесување 

2 3 

17 Теута Куртиши 
Весели 

Доцент, 
Маркетинг 
и 
Менаџмент 

Доктор на 
науки од 
областа на 
маркетинг 

УЈИЕ Стратегиски маркетинг 
 
Маркетинг услуги 
 
Истражување на 
пазарот  
 
Маркетинг business to 
business 

2 3 
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Управување со нов 
производ 
 

18 Фитим Деари  Вонреден 
Професор, 
Финансии и 
Сметководс
тво 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Финансиско 
моделирање 
 
Портфолио менаџмент 
 
Принципи на 
сметководство 
 

1 2 

19 Хурије Абази 
Алили 

Вонреден 
Професор, 
Економија и 
Економетри
ја 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Економија за менаџери 
 
Финансии на 
корпорации 
 
Принципи на банки и 
финансии 
 
 
 

2 1 

20 Шенај 
Хаџимустафа 

Вонреден 
Професор, 
Економија и 
Економски 
развој 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Eкономија на  
осигурување 
 
Лични финансии 

1 1 

21 Шпреса Сули Вонреден 
Професор, 
Економија и 
Применета 
статистика 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Статистика  
 
Економија на 
животната средина 

1 1 

22 Шпреса Алија Доцент, 
Финансии 

Доктор на 
економски 
науки 

УЈИЕ Локални финансии 
 
Економија на јавни 
фондови 

1 1 

23 Мерал Весели Доцент  Филолошки 
науки -  
Албанска 
книжевност 

УЈИЕ Усна комуникација 
(алб) 
Писмена комуникација 
(алб) 

1 1 

24 Благојка 
Здравковска-
Адамова 

Вонреден 
професор 
(насловен) 

Филолошки 
науки- 
Македонист
ика 

УЈИЕ Усна комуникација 
(мак) 
Писмена комуникација 
(мак) 

1 1 

25 Вјоса Вела Виш лектор / УЈИЕ Усна комуникација 
(енг) 
Писмена комуникација 
(енг) 

1 1 

*Врз основа на член 179, став 1 од Законот за високото образование (Службен весник на РМ број 82/2018) и член 104, 
став 1 од Статутот на Универзитетот на Југоисточна Европа,  Ректорот на УЈИЕ дава согласност за учество во 
реализација на студиската програма преку изведување на настава по одредени задолжителни и изборни предмети на 
горенаведените членови на наставниот кадар. Согласноста се дава од страна на Ректорот бидејќи единиците на 
УЈИЕ се интегрирани и истата е во прилог на овој Елаборат. 
**Изборните наставните предмети од студиската програма се предвидени да се нудат на 5, 6, 7 и 8 семестар. 
Распределбата на изборните предмети во контекст на зимски/летен семестар може да биде изменлива. Точната 
распределба ќе се направи при планирање на распоредот на предавањата на соодветната студиска програма и 
академска година. 

 



ОБРАЗЕЦ Бр.1                                                          Елаборат за акредитација на студиска програма од прв циклус 

 

45 
 

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 

 

Бр Име и презиме на 
наставникот 

Звање - Област - Институција 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 

 Нема       
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Табела 5.3. Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во 
работен однос во друга високообразовната установа или интитуција ангажирани на 
единицата каде што се реализира студиската програма 

 

Бр Име и презиме 
на наставникот 

Звање - Област - Институција Предмети што 
ги предава 

наставникот 

Вкупен број на 
предмети 

Работен 
однос 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 

 Нема        
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6. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма  

Табела 6.1 Список на простории со површина во високообразовната установа  
што ќе се користат за реализација на студиската програма 

 

Преглед на просторни капацитети  - УЈИЕ, Тетово 

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

Површина 
m2 

1 Вкупна површина на кампусот 1 6700 студенти 196. 000 м² 

2 Изградена површина под кров 1 / 31.000 м² 

3 Вкупен број на објекти 41 / / 

4 
Училници со капацитет од по 20 
студенти   

4 80 студенти / 

5 
Училници со капацитет од по 30 
студенти   

26 
1. 380 

студенти 
/ 

6 
Училници со капацитет од по 60 
студенти   

17 1020 студенти / 

7 Јазичен центар со 20 училници со 
капацитет од по 30 студенти 

30 600 студенти / 

8 Амфитеатри со капацитет од по 200 
студенти 

3 600 студенти / 

9 Амфитеатри со капацитет од по 400 
студенти   

1 400 студенти / 

10 Библиотека 1 240 студенти / 

Вкупно   227.000 м² 

 

Преглед на просторни капацитети  - УЈИЕ, Скопје 

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

Површина 
m2 

1 Вкупна површина на кампусот и тераса 
на рамен кров 

1 1000 студенти 2258 м² 

2 Тераса на рамен кров 1 / 110 м² 

3 Библиотека 1 12 студенти / 

4 Компјутерска лабораторија 2 44 студенти / 

5 Вкупен број на училници   12 360 студенти / 

6 Училници  со капацитет од по 20 
студенти   

5 100 студенти / 

7 Училници  со капацитет од по 30 
студенти   

2 52 студенти / 

8 Училници  со капацитет од по 40 
студенти   

2 44 студенти / 

9 Училници  со капацитет од по 50 
студенти   

2 96 студенти / 

10 Амфитеатр со капацитет од 165 
студенти 

1 165 студенти / 

Вкупно  2368м² 
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7. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма  

 
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 

 

Универзитет на Југоисточна Европа – кампус во Тетово 

Бр. Опрема и наставни средства Вид Намена Број 

1 Компјутери десктоп компјутери предавања, вежби, 
презентации  

481 

2 Компјутери десктоп компјутери за академски кадар 143 

3 Компјутери десктоп компјутери за  административен кадар 95 

4 Компјутери  десктоп компјутери за студенти 238 

5 Компјутери лаптоп компјутери за академски и 
административен кадар 

83 

6 Сервери програмска опрема и 
соодветна машинска 
опрема 

 одговара на барањата низ 
сметачаката мрежа за да 
обезбеди, или да помогне 
да се обезбеди, мрежна 
услуга 

25 

7 Polycom  видеоконеференциски 
апарати/сали  

реализирање на 
видеоконеференции 

3 

8 Безжични access points уред кој ги врши 
функциите на насочувач 
(router) 

Овозможува пристап до 
семрежјето или сметачка 
мрежа, без потреба од 
поврзување со жица 

72 

9 Свичеви / / 106 

10 UPS / / 8 

11 Рутери уред кој поврзува две 
или повеќе сметачки 
мрежи, и селективно 
насочува – испраќа 
податочни пакети помеѓу 
мрежите  

кога се користат повеќе 
насочувачи во голем збир 
од поврзани мрежи, 
насочувачите си 
разменуваат информации 
меѓу себе така што секој 
насочувач може да 
изгради насочувачка 
табела која ги покажува 
патеките меѓу секои два 
система на поврзаните 
мрежи 

2 

12 Вкупен број на печатари / / 34 

13 Вкупен број на LCD проектори / / 53 

14 Вкупен број Smart Board табли / / 3 

15 Вкупен број на телефонски 
апарати 

/ / 183 

16 Вкупен број на телефонски 
централи 

/ / 1 

17 Вкупен број на факс машини / / 1 
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18 PC Киоск / / 6 

19 Камери / / 47 

20 Читач на отисок на прст / / 14 

21 Безжични контролери / / 2 

22 Polycom сервер / / 1 

23 DVR Server / / 2 

24 Storage Server / / 3 

25 RFID Reader / / 80 

 
 

Универзитет на Југоисточна Европа – Центар Скопје 

Бр. Опрема и наставни средства Вид Намена Број 

1 Компјутери десктоп компјутери предавања, вежби, 
презентации  

66 

2 Компјутери десктоп компјутери за академски кадар 8 

3 Компјутери десктоп компјутери за  административен кадар 7 

4 Компјутери  десктоп компјутери за студенти 51 

5 Компјутери лаптоп компјутери за академски и 
административен кадар 

3 

6 Сервери програмска опрема и 
соодветна машинска 
опрема 

 одговара на барањата низ 
сметачаката мрежа за да 
обезбеди, или да помогне 
да се обезбеди, мрежна 
услуга 

2 

7 Polycom  видеоконеференциски 
апарати/сали  

реализирање на 
видеоконеференции 

1 

8 Безжични access points уред кој ги врши 
функциите на насочувач 
(router) 

Овозможува пристап до 
семрежјето или сметачка 
мрежа, без потреба од 
поврзување со жица 

6 

9 Свичеви / / 6 

10 UPS / / 2 

11 Рутери уред кој поврзува две 
или повеќе сметачки 
мрежи, и селективно 
насочува – испраќа 
податочни пакети помеѓу 
мрежите  

кога се користат повеќе 
насочувачи во голем збир 
од поврзани мрежи, 
насочувачите си 
разменуваат информации 
меѓу себе така што секој 
насочувач може да 
изгради насочувачка 
табела која ги покажува 
патеките меѓу секои два 
система на поврзаните 
мрежи 

2 

12 Вкупен број на печатари / / 3 

13 Вкупен број на LCD проектори / / 17 
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14 Вкупен број Smart Board табли / / 1 

15 Вкупен број на телефонски 
апарати 

/ / 10 

18 PC Киоск / / 2 

20 Читач на отисок на прст / / 2 

21 Безжични контролери / / 1 

25 RFID Reader / / 15 
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8.  Информација за бројот  на 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* 

1. - - 

2. - - 

3. - - 

4. - - 

5. - - 

Вкупно запишани студенти - 

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација - 

Бројот на студенти за кои се бара нова 
ре/акредитација 

80 

  *Студиската програма се акредитира по прв пат. 

 

9. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

 
Библиотеката „Макс ван дер Штул“ е универзитетска библиотека на Универзитетот на 
Југоисточна Европа. Библиотеката е погодно лоцирана во објектот 702 на Универзитетскиот 
кампус во Тетово и зафаќа површина од 565 м2 и располага со (1) голема читалница од 200 
м2 и 100 места, (2) читална на кат со 150 м2 и 90 места, (3) мала читалница за работа во 
работни групи со 20 места, (4) сала со компјутери со 16 места, (5) простор за средби со 24 
места, (6) депо за книги, (7) пулт, (8) административни простории и (9) Одделение на 
Библиотеката на кампусот во Скопје – со своја администрација и пулт, читалница со 12 
места, сала со компјутери со 4 места и депо за книги. Работното време на Библиотеката за 
позајмување и враќање книги и за користење на читалниците: понеделник – петок 08:00 - 
21:00 ч.; сабота 10:00 - 14:00 ч. На Кампусот во Скопје работното време е: понеделник – 
петок 08:00 - 16:00 ч. како и секоја втора недела кога има постдипломски студии, четврток – 
петок 08.00 - 18.00 ч. и сабота 10:00 - 14:00 ч. 
Независна од Централната библиотека, УЈИЕ има и библиотеки ограноци на 
Универзитетските факултети и библиотека која е многу добро организирана во Центарот за 
јазици.  
 
Систематизацијата и организацијата 
Систематизацијата и организацијата на книгите во библиотеката е направена со софтверот 
ПМБ која е од типот Integrated Library System (ILS) во чии рамки функционира и ОPAC (Online 
Public Access Catalog). Редовно ги синхронизира податоците со централната база на 
податоци на УЈИЕ и автоматски генерира кориснички сметки и има и каталог со отворен 
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пристап (OPAC). Библиотеката во моментов има 17.921 наслов, 36.300 примероци книги, од 
кои 33.109 се наоѓаат во библиотеката на тетовскиот кампус и 3191 година на скопскиот 
кампус. 
Во исто време, постои складиште на електронски копии на сите тези и дисертации кои 
успешно биле одбранети на УЈИЕ, истотака библиотеката имам пристап и до локални и 
меѓународни електронски бази на податоци. Сите информации за материјалите што ги 
поседува библиотеката и за услугите што ги обезбедува, се добиваат автоматски во онлајн 
каталаогот на библиотеката. 

10. Информација за веб страница 

Согласно член 21, точка 3 од ЗВО 82/18, Универзитетот на Југоисточна Европа има веб 
страница каде се објвуваат сите потребни акти и информации: www.seeu.edu.mk 
Истата се  ажурира редовно. 

 

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

На Универзитетот функционира канцеларија за обезбедување квалитет  која  ги предводи 
сите внатрешни постапки  за да обезбеди квалитет во предавањето и  во учењето. Како дел 
од програмата за опсервација на наставата сите предавачи  се опсервираат на годишно 
ниво од обучени опсерватори. Исто така, сите предмети на УЈИЕ се евалуираат од 
студентите во секој семестар. Овие извештаи се дел од годишната евалуација за работата 
на предавачите. На Универзитетската програма за  внатрешна контрола на наставниот 
процес  исто така се чуваат електронски податоци  за секојдневното присуството на 
наставниците  на час.  
Детали за ова има на: http://www.seeu.edu.mk/en/about/quality-assurance-and-management. 
Покрај ова, со посебен софтвер, се обезбедуваат и редовни извештаи за користењето на 
електронската пратформа за дигитална поддршка на наставата за секој професор и секој 
предмет. 
Универзитетот циклично се евалуира и од страна на Европсаката асоцијација на 
универзитети.  
Последната евалуација, достапна  преку 
https://drive.google.com/file/d/1q2KbrZgYwzA5VDKY6zWrFaO44a7dzMXA/view  е од 2018 
година и претставува цврст доказ за заложбите на УЈИЕ за обезбедување на квалитетно 
високо образование. 

 
Методи на следење на квалитетот на наставата  
Преку инструментите:  
1) Евалуација од студентите  
2) Опсервација на наставниот процес 

http://www.seeu.edu.mk/en/about/quality-assurance-and-management
https://drive.google.com/file/d/1q2KbrZgYwzA5VDKY6zWrFaO44a7dzMXA/view
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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). 

 

Универзитетот циклично се евалуира и од страна на Европсаката асоцијација на 
универзитети.  
Последната евалуација, достапна  преку 
https://drive.google.com/file/d/1q2KbrZgYwzA5VDKY6zWrFaO44a7dzMXA/view  е од 2018 
година и претставува цврст доказ за заложбите на УЈИЕ за обезбедување на квалитетно 
високо образование. 
Последната надвореша евалуација на Универзитетот е спроведена од страна на 
Институционалната програма за евалуација (IEP) при Асоцијацијата на европски 
Универзитети (EUA) и се состоеше од две посети на Универзитетот во април и октомври 
2018, после кои е добиен детален Извештај и препораки. За време на овие две посети, како 
и во текот на подготовките за евалуацијата, на експертскиот тим му беа поднесени на увид 
бројни документи со податоци кои се однесуваат на сите сфери на делување на 
Универзитетот, а беа организирани и повеќе средби со менаџерскиот тим, професорите, 
административните служби, студентите, како и надворешните партнери (стејкохлдери). Во 
конечниот извештај е потенцирано дека УЈИЕ успеал да се издигне како успешен бренд кој 
треба и понатаму да се развива.  
 
Како што Универзитетот на Југоисточна Европа се приближува кон третата деценија на 
постоење, може да се гордее на својот придонес во индивидуалниот живот на вработените 
и студентите и за поголема социјална улога што ја има во Република Северна Македонија. 
Останува една од ретките институции за високо образование во регионов, експлицитно 
посветена на обезбедување образование конкурентно на меѓународно ниво, во сите три 
циклуса, без оглед на етничката припадност, мајчиниот јазик, религијата, полот, 
националноста или политичките верувања. 
Вредноста на оваа заложба за мисијата се рефлектира во многу аспекти на 
универзитетскиот живот - разновидноста на студентите и вработените кои избираат да 
бидат тука; моделот на различност и образовната извонредност обезбеден од 
институцијата; успехот на алумните и вработените на меѓународно конкурентни пазари; и 
дарежливата владина одредба за субвенција за да помогне во продолжувањето на 
работата. 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1q2KbrZgYwzA5VDKY6zWrFaO44a7dzMXA/view
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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 

 

Бр. Научна област 
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Вкупно 

1 Економија и Јавни 
финансии 

       x    1 

2 Информациони 
системи 

     xx      2 

3 Економија и 
Економетрија 

      x x    2 

4 Претприемништво 
и Фамилјарен 
бизнис 

       x    1 

5 Бизнес и 
Менаџмент 

      x     1 

6 Менаџмент и 
Стратешки 
менаџмент 

       x    1 

7 Економија и 
Финансии 

     x  x    2 

8 Маркетинг и 
Меѓународен 
бизнис 

      x     1 

9 Применета 
математика 

       x    1 

10 Економија и 
Меѓународна 
економија 

       x    1 

11 Финансии и 
Сметководство 

      x x    2 

12 Математика и 
Применета 
статистика 

      x     1 

13 Менаџмент и 
Применета 
Статистика 

       x    1 

14 Микроекономија       x     1 

15 Маркетинг и 
Менаџмент 

     x      1 

16 Економија и 
Економски развој 

      x     1 

17 Финансии      x      1 

18 Економија и 
Применета 
статистика 

      x     1 

19 Филолошки науки-       x     1 
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Македонистика 

20 Филолошки науки 
-  Албанска 
книжевност 

     x      1 

21 Англиски јазик    x        1 

Вкупно 25 
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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 основни знаење и разбирање за 
научното поле на проучување (или 
студирање), идентификувајќи методологии 
соодветни за решавање на проблеми, како на 
систематски, така и на креативен начин, што 
обезбедува основа или можност за 
оригиналност во развивањето и/или 
примената на автономни идеи во контекст на 
истражувањето; 
Способност за идентифукување на проширено 
и продлабочено знаење; 
Покажува ниво на знаење и компетентност во 
едно или повеќе специфични научни полиња; 
Поседува знаење од една или повеќе 
предметни области кои, во дадените научни 
полиња, се засноваат на најреномирани 
меѓународни истражувања во тоа научно 
поле. 

Основи на економија за бизнис 
Принципи на маркетинг 
Принципи на менаџмент 
Принципи на сметководство 
Микроекономија 
Трговско право 
Финансиско сметководство 
Макроекономија 
Економија на европски интеграции 
Локален економски развој 
Економски и политички системи 
Економско однeсување 
 

Примена на 
знаење и 
разбирање 

Способност за критичко, независно и 
креативно решавање проблеми со одредена 
оригиналност во нови или непознати средини 
и во мултидисциплинарен контекст, поврзани 
со полето на студирање; 

Математика 
Калкулус 
Статистика 
Трговска аналитика 
CRM и дигитална аналитика 
Применето сметководство 
Управување бизнис - процеси 
Бизнис логистика 
Дигитален маркетинг 
Истражување на пазарот 
Теорија на игри и бизнис стратегија 
Финансиски извештаи и одлучување 
Финасии на недвижен имот и анализа 
на инвестиции 
Одржливо претпријатије 
Лидерство, тимска работа и 
разновидност 
Сметководствени информациони 
системи 
Менаџмент на иновации 
Бизнис аналитика и моделирање 
E-трговија 
Економетрија 
Програмирање на бизнис податоци   
Менаџмент на вкупен квалитет и 
перформанси 

Способност за 
проценка 

Способност за синтетизирање и интегрирање 
на знаењето; 
Способност за справување со прашања, 
систематски и креативно, за солидно 

Статистика 
Управувачко сметководство 
Пари, банки и пазари на капитал 
Меѓународен бизнис 
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проценување дури и при нецелосни и 
ограничени информации, но кои ги вклучуваат 
личните, општествените и етичките 
одговорности при примената на стекнатото 
знаење и проценка;  
Способност за идентифукивање и селекција 
на научни теории, методологии, алатки и 
општи вештини од предметните области, и 
поставување на нови анализи и решенија на 
научна основа.  

Јавни финансии 
CRM и дигитална аналитика 
Применето сметководство 
Управување бизнис - процеси 
Бизнис логистика 
Теорија на игри и бизнис стратегија 
Финансиски извештаи и одлучување 
 

Комуникациски 
вештини 

Способност за размена на заклучоци и 
предлози со аргументирање и со рационално 
поткрепување на истите, како со стручни, така 
и со нестручни лица, јасно и недвосмислено; 
Преземање значителна одговорност зa 
заедничките резултати; водење и иницирање 
активности. 

 
Усна комуникација 
Писмена комуникација 
Веб и аналитика на социјални  
медиуми  
 

Вештини на  
учење 

Способност за препознавање на личната 
потреба за понатамошно знаење и способност 
за независно и самостојно делување при 
стекнувањето нови знаења и вештини во 
општествени рамки; 
Способност за преземање одговорност за 
понатамошен професионален развој и  
усовршување. 

Оперативен менаџмент 
Финансии на корпорации 
Управување со синџирот на 
снабдување     
Менаџмент на човечки ресурси 
Стратегија и организација   
Финансиско моделирање 
E-трговија 
Економетрија 
Програмирање на бизнис податоци   
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СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ 

 
Предмети преку кои се обезбедува 

постигнување на специфичните 
дескриптори Специфичен 

дескриптор 
Опис 

Знаење и 
разбирање 

Поседување на знаење и разбирање за 
деловното окружување, деловните субјекти и 
нивните операции во контекст на бизнис 
аналитика (економија, менаџмент, маркетинг, 
финансии, програмирање, бази на податоци, 
компјутерски и информациски системи, 
мрежи и инженерство на податоци). 
Способност за развој и за примена на 
оригинални и креативни идеи во околини во 
кои се преклопуваат или заемно се поврзани 
областите на бизнисот аналитика. 
Способност за примена на 
интердисциплинарно знаење и за 
демонстрација на специјалистички 
компетенции од бизнис аналитика. 

Основи на економија за бизнис 
Принципи на маркетинг 
Принципи на менаџмент 
Принципи на сметководство 
Микроекономија 
Трговско право 
Финансиско сметководство 
Макроекономија 
Економија на европски интеграции 
Локален економски развој 
Економски и политички системи 
Економско однeсување 
 

Примена на 
знаење и 
разбирање 

Способност за критичко, независно и 
креативно решавање проблеми во нови 
околини или во околини во кои студентите 
немаат претходно искуство во 
мултидисциплинарен контекст на реална 
бизнис-околина или организациска околина. 
Планирање, водење и евалвација на 
независни истражувања во областа на 
бизнисот, имплементирајќи соодветни 
пресметувачки алатки, околини и технологии. 
Креативност и оригиналност при 
интерпретацијата на знаењето од бизнис 
процесите и соодветно користење 
компјутерски алатки базирани на дефинирани 
техники за истражување и 
испитување. Поседува знаење да започне и да 
развие сопствен бизнис. 

Математика 
Калкулус 
Статистика 
Трговска аналитика 
CRM и дигитална аналитика 
Применето сметководство 
Управување бизнис - процеси 
Бизнис логистика 
Дигитален маркетинг 
Истражување на пазарот 
Теорија на игри и бизнис стратегија 
Финансиски извештаи и одлучување 
Финасии на недвижен имот и анализа 
на инвестиции 
Одржливо претпријатије 
Лидерство, тимска работа и 
разновидност 
Сметководствени информациони 
системи 
Менаџмент на иновации 
Бизнис аналитика и моделирање 
E-трговија 
Економетрија 
Програмирање на бизнис податоци   
Менаџмент на вкупен квалитет и 
перформанси 

Способност за 
проценка 

Способност за креативна интеграција и 
синтеза на знаење од повеќе области 
поврзани со бизнис-процесите и со 
користењето компјутерски алатки и техники. 
Способност за справување со комплексни 
ситуации поврзани со бизнис-процесите, за 
идентификација на соодветни 
специјализирани инстанции во областа на 
бизнисот и во информатиката и за 
донесување издржани процени во ситуации 
на недостиг на комплетни информации или 
податоци и врз основа на лични, социјални и 

Статистика 
Управувачко сметководство 
Пари, банки и пазари на капитал 
Меѓународен бизнис 
Јавни финансии 
CRM и дигитална аналитика 
Применето сметководство 
Управување бизнис - процеси 
Бизнис логистика 
Теорија на игри и бизнис стратегија 
Финансиски извештаи и одлучување 
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етички принципи и одговорности поврзани со 
примената на знаењето и разбирањето. 
Носи деловни одлуки на ниско ниво на 
менаџмент.  
Поседува способност да ја анализира 
конкуренцијата на пазарот. 

Комуникациски 
вештини 

Способност за јасно и недвосмислено 
изведување стручни заклучоци, резултати, 
студии и  сознанија  со способност за 
прилагодување на стилот и формата на 
изразување. 
Компетентност за критички, независни и 
креативно аргументирани истражувања, 
евалвација на методологии и предлагање и 
бранење нови хипотези. 
Способност за иницирање, водење и за 
преземање одговорност за индивидуи и за 
групи во случаи во кои бизнис-компетенциите 
и информатичките компетенции се од 
суштинска важност. 
Способност за презентирање на резултати од 
различни студии, пренесува деловни планови 
на работни групи и стејкхолдери.  

 
Усна комуникација 
Писмена комуникација 
Веб и аналитика на социјални  
медиуми  
 

Вештини на  
учење 

Способност за идентификација на личните 
потреби и правци за индивидуално и за 
автономно дообразование, како и за негово 
изведување самостојно и автономно во 
вообичаените бизнис- области и 
информатички области. 
Способност за преземање одговорност за 
континуирано индивидуално учење во 
специјализирани бизнис-области и 
информатички области во рамките на 
вмрежената економија. 
Ги користи компјутерските вештини за да се 
здобие со правни знаења  
Умее да прави индивидуално и тимско учење. 
Поседува способност да прави деловни 
анализи и да користи научна литература и 
преглед од други автори. 

Оперативен менаџмент 
Финансии на корпорации 
Управување со синџирот на 
снабдување     
Менаџмент на човечки ресурси 
Стратегија и организација   
Финансиско моделирање 
E-трговија 
Економетрија 
Програмирање на бизнис податоци   
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15.   Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската 
програма 

 

Во текот на студии применет бизнис, студентите ќе ги стекнат потребните вештини за решавање на 
предизвикувачки деловни проблеми користејќи мултидисциплинарен пристап. Студентите се 
поставени за ветувачка (меѓународна) кариера благодарение на моменталниот увид во 
комбинацијата на деловна економија, квантитативни методи и технологија, способности за 
управување и јазични вештини. 
Поконкретно, во програмата за применет бизнис, студентите ќе станат менаџери кои можат да 
донесуваат информирани стратешки одлуки како одговор на економските предизвици и можности. 
Диплома за наука во применета деловна активност ќе искористи практична, академска структура и 
следи пристап „пракса како ориентација“ и „наука како основа“. 
Студентите исто така ќе ги стекнат со потребните вештини за решавање на предизвикувачки 
деловни проблеми, како и да добијат значителен увид во специфичните предизвици со кои се 
соочува животот на компанијата / компанијата. 

 

16.  Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 
образование и споредливост со програмите на европски високообразовни институции 

Бидејќи примената на бизнис вештините продолжуваат да се шират и подобруваат, деловните 
субјекти сè повеќе се потпираат на применет бизнис за да стекнат конкурентска предност или само 
за да останат во чекор со конкуренцијата. 
Студиската програма применет бизнис е дизајнирана да им обезбеди на студентите можност да ги 
надополнат своите примарни специјализирани вештини со напредни вештини за применет бизнис, 
овозможувајќи им подобро да ги интегрираат увидите на податоците во нивната анализа и 
донесување одлуки. 
Исто така, Одборот за соработка и доверба со јавноста на Факултетот за бизнис и економија го 
разгледа Елаборатот на студиската програма и смета  дека  предложената студиска програма нуди 
соодветни знаења и компетенции потребни на бизнис-секторот. Истовремено студиската програма 
соодветствува со потребите на пазарот на трудот. Како таква ќе има значаен придонес за 
оспособување на студентите за градење професионална кариера преку стекнување 
високообразовни квалификации согласно со потребите на пазарот на трудот. 
Линкови за три студиски програми со која е усогласена студиската програма 

 https://kelley.iu.edu/programs/undergrad/academics/curriculum/marketing-curriculum.html  

 https://www.lse.ac.uk/study-at-lse/Undergraduate/Degree-programmes-2021/BSc-Management  

 https://www.frankfurt-school.de/home/programmes/bachelor/bachelor-science/bsc-
businessadministration  

 http://www.ef.uni-lj.si/content/static_english/izobrazevanje/dodiplomsko/upes_usmeritve_Trz.asp 
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ПРИЛОГ 5 

 

Податoци за сите  акредитирани студиски програми на  
Факултетот за бизнис и економија 

Број Студиска 
програма  

Вид на студии  Циклус 
на 

студии 

Времетраење 
на студиите 

Број на решеније 
за акредитација 

Ниво во НР на 
високообраз. 

квалификации 

Научно 
подрачје 

1 Бизнис и 
економија (180 
ЕКТС)  
Насока: Финансии 
и сметководство 

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

6 семестри - 3 
години 

19-443/2 
(15.03.2017) 
03-621/12 
(21.03.2017) 

VIB 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

2 Бизнис и 
економија (240 
ЕКТС)  
Насока: Финансии 
и сметководство 

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

8 семестри - 4 
години 

19-443/3 
(15.03.2017) 
03-621/7 
(21.03.2017) 

VIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

3 Бизнис и 
економија (180 
ЕКТС)  
Насока: 
Менаџмент и 
маркетинг 

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

6 семестри - 3 
години 

19-443/4 
(15.03.2017) 
03-621/8 
(21.03.2017) 

VIB 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

4 Бизнис и 
економија (240 
ЕКТС)  
Насока: 
Менаџмент и 
маркетинг 

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

8 семестри - 4 
години 

19-443/5 
(15.03.2017) 
03-621/13 
(21.03.2017) 

VIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

5 Бизнис и 
економија (180 
ЕКТС)  
Насока: Економија 

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

6 семестри - 3 
години 

19-443/6 
(15.03.2017) 
03-621/6 
(21.03.2017) 

VIB 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

6 Бизнис и 
економија (240 
ЕКТС)  
Насока: Економија 

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

8 семестри - 4 
години 

19-443/7 
(15.03.2017) 
03-621/11 
(21.03.2017) 

VIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

7 Бизнис и 
економија (180 
ЕКТС)  

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

6 семестри - 3 
години 

14-217/2 
(15.03.2016) 
17-893/1 
(01.04.2016) 

VIB 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 
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8 Бизнис и 
економија 
Насока: Финансии 
и банкарство (180 
EКТС) 

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

6 семестри - 3 
години 

1409-32/3 
(29.03.2019) 
03-18/2 
(02.04.2019) 

VIB 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

9 Бизнис и 
економија 
Насока: Финансии 
и банкарство (180 
EКТС) - (Англиски 
јазик) 

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

6 семестри - 3 
години 

1409-31/3 
(29.03.2019) 
03-17/2 
(02.04.2019) 

VIB 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

10 Бизнис и 
економија 
Насока: Финансии 
и банкарство (240 
EКТС) 

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

8 семестри - 4 
години 

1409-30/3 
(29.03.2019) 
03-16/2 
(02.04.2019) 

VIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

11 Бизнис и 
економија 
Насока: Финансии 
и банкарство (240 
EКТС) - (Англиски 
јазик) 

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

8 семестри - 4 
години 

1409-29/3 
(29.03.2019) 
03-15/2 
(02.04.2019) 

VIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

12 Бизнис и 
економија 
Насока: 
Претприемништво 
(180 EКТС) 

Академски 
студии 

Прв 
циклус 

6 семестри - 3 
години 

1409-195/5 
(12.06.2019) 
03-502/2 
(19.06.2019) 

VIB 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

13 Финансии и 
сметководство 
(120 EКТС)  

Академски 
студии 

Втор 
циклус 

4 семестри - 2 
години 

19-443/8 
(15.03.2017) 
03-621/4 
(21.03.2017) 

VIIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

14 Маркетинг  (120 
ЕКТС)  

Академски 
студии 

Втор 
циклус 

4 семестри - 2 
години 

19-443/9 
(15.03.2017) 
03-621/9 
(21.03.2017) 

VIIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

15 Менаџмент (120 
ЕКТС)  

Академски 
студии 

Втор 
циклус 

4 семестри - 2 
години 

19-443/10 
(15.03.2017) 
03-621/10 
(21.03.2017) 

VIIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

16 Бизнис 
администрација - 
MБА (120 ЕКТС)  

Академски 
студии 

Втор 
циклус 

4 семестри - 2 
години 

19-443/11 
(15.03.2017) 
03-321/5 
(21.03.2017) 

VIIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

17 Финансии (60 
EКТС)  

Академски 
студии 

Втор 
циклус 

2 семестри - 1 
година 

19-443/12 
(15.03.2017) 
03-621/1 
(21.03.2017) 

VIIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
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Економски 
науки 

18 Маркетинг (60 
ЕКТС)  

Академски 
студии 

Втор 
циклус 

2 семестри - 1 
година 

19-443/13 
(15.03.2017) 
03-621/2 
(21.03.2017) 

VIIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

19 Менаџмент (60 
ЕКТС)  

Академски 
студии 

Втор 
циклус 

2 семестри - 1 
година 

19-443/14 
(15.03.2017) 
03-621/3 
(21.03.2017) 

VIIA 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

20 Професионален 
менаџмент со 
логистика и 
синџир на 
набавка - 60 ЕКТС  

Специјалистички-
Стручни студии 

Втор 
циклус 

2 семестри - 1 
година 

19-494/3 
(12.07.2017) 
03-2080/1 
(14.07.2017) 

VIIB 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

21 Професионален 
менаџмент на 
продажба - 60 
ЕКТС  

Специјалистички-
Стручни студии 

Втор 
циклус 

2 семестри - 1 
година 

19-494/2 
(05.06.2017) 
03-
1550/1(20.06.2017) 

VIIB 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

22 Бизнис 
администрација 
(180 EКТС)  

Академски 
студии 

Трет 
циклус 

6 семестри - 3 
години 

19-443/16 
(05.06.2017) 
03-1548/1 
(20.06.2017) 

VIII 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

23 Бизнис 
администрација 
(180 EКТС) 
(на англиски  
јазик)  

Академски 
студии 

Трет 
циклус 

6 семестри - 3 
години 

1409-409/6 
(09.10.2020) 
03-2616/2 
(16.10.2020) 

VIII 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

24 Eкономија (180 
ЕКТС)  

Академски 
студии 

Трет 
циклус 

6 семестри - 3 
години 

19-443/15 
(05.06.2017) 
03-1547/1 
(20.06.2017) 

VIII 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 

25 Eкономија (180 
ЕКТС)  
(на англиски  
јазик)  

Академски 
студии 

Трет 
циклус 

6 семестри - 3 
години 

1409-425/4 
(09.10.2020) 
03-3076/1 
(16.10.2020) 

VIII 5 - 
Општествени 
науки 
503 - 
Економски 
науки 
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