5.
6.

Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот
Агротуризам
предмет
Код
АБ4209
Студиска програма
Агробизнис 4+1
Организатор на студиската Економски институт, Скопје, УКИМ
програма (единица,
односно институт, катедра,
оддел)
Степен (прв, втор, трет
Втор циклус
циклус)
Академска
година/семестар II семестар
7.

8.

Наставник

1.
2.
3.
4.

9.
10.

Број на ЕКТС

5

Проф.д-р Марија Таковска
Д-р Катерина Хаџи Наумова-Михајловска
Предуслови за
Завршен прв циклус студии (180 кредити)
запишување на
Заверен преходен семестар
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Предметот има за цел да ги воведе студентите во проблематиката на агротуризамот,
да стекнат со теоретски и практични знаења за концептот на агротуризам односно
суштинските области на агротуризмот.
Оспособен за (компетенции):
 Развивање на способност за разбирање на основните концептуални и
методолошки аспекти на агротуризмот
 Стекнување на апликативно знаење за клучните принципи на агротуризмот
 Стекнување на вештини и способност за критичко, независно и креативно
решавање на конкретни појави и проблеми поврзани со агротуризмот

11.

Содржина на предметната програма:


Поим и дефинирање на агротуризмот



Агротуризмот како алтернативна форма на туризмот



Учесници во агротуризмот



Стратегии за развој на агротуризмот



Планирање и менаџирање на агротуристички производи, бизниси и
дестинации



Инструменти за постигнување на одржливи перформанси на агротуризмот



Институционална поддршка на агротуризмот



Студии на случаи (светски најдобри практики и локални искуства

12.

Методи на учење:
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи
кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

14.

Распределба на расположливо време

15.

Форми на наставните
активности

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

15.1.
15.2.

15 недели
(13 недели предавања+2 недели
консултации)
5
ЕКТС х 30 часови = 150 часови
30+120 = 150 часови
Предавања-теоретска настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари, тимска
работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

Други форми на активности 16.1.
16.2.
16.3.
Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.
Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3.
Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

22.2.

30 часa
45 часови
45 часa
60 бодa
30 бодa

Активност и учество

10 бодa
до 61бод
5 (пет) (F)
од 61до 68 бода
6 (шест) (E)
од 69 до76 бода
7 (седум) (D)
од 77до 84 бода
8 (осум) (S)
од 85 до 92 бода
9 (девет) (B)
од 93 до100 бода
10 (десет) (A)
Редовност на настава и вежби, проектна задача

Услов за потпис и
полагање на завршен
испит
Македонски јазик
Јазик на кој се
изведува
наставата
Механизми на интерна евалуација
Метод
на следење
на квалитетот на
наставата
ЛИТЕРАТУРА
22.1.
Задолжителна литература
Ред. Автор
Наслов
Издавач
број
1.

15 часa
15 часa

Хол Д., Киркпатрик Рурален туризам и
А., Мичел М.
одржлив бизнис
2.
Методијески Д.,
Екотуризам
Ацковска М.,
Дополнителна
литература
ПетроскаРед. Автор
Наслов
Ангеловска Н.,
број
Филипоски О.
1.
Туризмот и
Ацковска М.,
економскиот развој
на Република

Година

Арс Ламина,
(проект за
Лонгуров
превод наДОО
Владата на РМ)

2011

Издавач

Година

Економски
институт-Скопје

2017

2009

Македонија

