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Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на предметот
Економска дипломатија
Код
ME 4204
Меѓународна економија
Студиска програма
Економски институт, Скопје,
Организатор на студиската
УКИМ
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Втор циклус
Степен (прв, втор, трет циклус)
2017/2018
7.
5
Академска година/семестар
Број на ЕКТС
проф.
д-р
Силвана
Мојсовска
Наставник
доц. д-р Искра Станчева Гигов
Завршен прв циклус студии (240 кредити)
Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма:
Целта на студиската програма е да се обработат теориите и концептите на економската
дипломатија, инструментите што се користат за таа намена и улогата на економската
дипломатија во современиот свет. Посебен фокус е ставен на функционирањето на
економската дипломатија во пракса, особено на процесот на подготовка за преговори
внатре во државата, текот на меѓународните преговори и стратегиите кои се користат за таа
намена. Опфатени се и меѓународните нивоа на економска дипломатија, од билатерално до
унилатерално, како и меѓународните институции кои се важни во економската дипломатија,
посебно ММФ, Светската трговска организација, итн. Детално се обработени договорите за
инвестиции, нивните елементи и меѓународната рамка за овие договори, имајќи предвид
дека договорите за инвестиции се третираат како најважен производ на економската
дипломатија на земјите во развој. Програмата вклучува и краток осврт за улогата на
транснационалните меѓународни организации кои ја детерминираат меѓународната
политичка економија, во функција на заокружување на потребните аспекти за разбирање на
современите процеси на економската дипломатија.
Оспособен за (компетенции):
Со совладување на предметната програма од овој предмет, студентите ќе се здобијат со
теоретски знаења за концептите и инструментите на економската дипломатија, ефектите од
нејзиното практикување, со што ќе се оспособат за анализа и дискусија околу нејзиното
значење во современи услови. Преку проучување на конкретни случаи на економската
дипломатија во пракса, студентите ќе се стекнат со познавања на процесот на преговарање,
потребните подготовки, текот на преговорите и стратегиите што се користат од страна на
земјите, што ќе им користи за подобро разбирање на тековните случувања од оваа област, а
воедно ќе им ја даде потребната основа за учество во таков процес. Понатаму, обработката
на меѓународните организации, од аспект на правата и обврските што се стекнуваат преку
дипломатските процеси, како и различните нивоа на економска дипломатија – од
билатерално до унилатерално, ќе им дадат на студентите подобра основа за поставеноста на
економската дипломатија во современиот свет. Со изучувањето на сегментот за договорите
за инвестиции, посебно на елементите на овие договори и меѓународната рамка која истите
делумно ги регулира, студентите ќе се стекнат со знаења кои ќе им користат при анализа и
критички осврт на конкретни договори, посебно од аспект на придобивките за сопствената
земја.

11.

Содржина на предметната програма:
1. Теории и концепти на економската дипломатија

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

2. Инструменти на економската дипломатија
3. Економската дипломатија во пракса
a. Процес на подготовка за преговори внатре во државата
b. Меѓународни преговори
c. Стратегии за преговарање
4. Меѓународни нивоа на економска дипломатија
a. Членство во меѓународните институции – права и обврски
b. Од билатералност од унилатералност
5. Договори за инвестиции
a. Елементи на договорите за инвестиции
b. Меѓународна рамка за договорите за инвестиции
6. Меѓународни институции: плурателизам и мултилатеризам во економската
дипломатија
Методи на учење:
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи
кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и учество на истакнати
предавачи од пракса.
15 недели
Вкупно расположлив фонд на време
5 ЕКТС x 30 часа = 150 часа
12 недели + 3 недели консултации
Распределба на расположливото време
15+15+120=150 часови
15.1.
Предавања-теоретска настава
15 часа
Форми на наставните
активности
15.2.
Вежби (лабораториски,
15 часа
аудиторски), семинари,
тимска работа
16.1.
Проектни задачи
30 часа
Други форми на активности
16.2.
Самостојни задачи
45 часа
16.3.
Домашно учење
45 часа
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бода
17.2.
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
30 бода
усна)
17.3.
Активности и учество
10 бода
до 61 бода
5 (пет) (F)
Критериуми за
оценување
од 61до 68 бода
6 (шест) (E)
(бодови/оценка)
од 69 до76 бода
7 (седум) (D)
од 77до 84 бода
8 (осум) (S)
од 85 до 92 бода
9 (девет) (B)
од 93 до 100 бода
10 (десет) (A)
Редовност
на
настава
и
вежби,
проектна
задача
Услови за потпис и полагање на
завршени испити
Македонски
Јазик на кој се изведува
наставата
Механизми на интерна евалуација
Методи на следење на
квалитетот на наставата
ЛИТЕРАТУРА
22.1.
Задолжителна литература
Ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
број
1.
Nicholas
Ashgate
2011
The New

Bayne, Stephen
Woolcock

Џејмс П. Малдун
Јуниор, ЏоЕн
Фагот Авиел,
Ричајд Рејтано и
Ерл Саливен
Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Stephen
Woolcock
2.

22.2.

2.



Kazuyuki Motoha
shi

Economic
Diplomacy: Deci
sion-Making and
Negotiation in
International
Economic
Relations

Publishing,
Ltd

Мултилатерлната
дипломатија и
обединетите
нации денес,
превод

Просветно
дело

2009

Наслов

Издавач

Година

European Union
Economic
Diplomacy: The
Role of the EU
in External
Economic
Relations

Routledge

2016

Changes in
the global
economic
environment

Springer

2015

