1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.
10.

Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет Економска политика
Код
МЕK 102
Студиска програма
Менаџерска економија
Организатор на студиската
Економски институт, Скопје,
програма (единица, односно
УКИМ
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
Академска година/семестар
2015/2016/
7.
Број на
1 семестар
ЕКТС
Наставник
доц. д-р Александра Лозаноска
доц. д-р Елизабета Џамбаска
Предуслови за запишување на
Завршен прв циклус студии (180 кредити)
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

8

Наставната програма од предметот има за цел да ги оспособи студентите за разбирање
на економскиот амбиент и политика во државата и нивното влијание на
макроекономско ниво – при креирање на целите и инструментите на макроекономската
политика и на микроекономско ниво – на ниво на претпријатие. Цел на предметната
програма е на студентите да им понуди специфични знаења и академски вештини за
разбирање на економската политика и нејзина соодветна примена во работењето и при
донесувањето одлуки.
Оспособен за (компетенции):
Знаењата од предметната програма ги оспособуваат студентите со вештини за
разбирање на економските концепти и проблеми:
- оспособени за примена на економските концепти при решавање на економски
проблеми;
- оспособени да ги разберат и да ги увидат правците на делување на
макроекономските политики и како истите влијаат при донесувањето на
менаџерски одлуки;
- оспособени да ги препознаат ефектите на економската политика врз вработеноста,
штедењето, инвестициите, економскиот раст;
- оспособени да донесуваат ефикасни одлуки за настап на домашниот и странскиот
пазар, имајќи ги предвид политиката на девизен курс и политиката на надворешноекономските односи;
- оспособени да го согледаат влијанието на секторските политики врз работењето и
донесувањето на одлуки.

11.

Содржина на предметната програма:
1. Теоретски основи и носители на економската политика
2. Основни цели на економската политика
3. Основни инструменти на макроекономската политика
- Монетарна политика
- Фискална политика
- Политика на доход
- Надворешно-економска политика
4. Мерки и инструменти на монетарната политика
- Политика на отворен пазар
- Политика на задолжителни резерви
- Политика на дисконтна стапка
5. Фискален систем и фискална политика
- Буџет и буџетска политика
- Политика на јавен дол
- Дискрециона фискална политика и автоматски стабилизатори на фискалната
политика
6. Политика на доход
7. Надворешно-економска политика
- Политика на девизен курс
- Надворешно-трговска политика
8. Секторски политики

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.
Вкупен расположлив фонд на време
15 недели
Распределба на расположливо време
12 недели + 3 недели консултации

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Форми на наставните
активности

Други форми на активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

30 часови

15.2.

30 часови

16.1.

Вежби (лабораториски,
аудиториски),
семинари, тимска
работа
Проектни задачи

16.2.

Самостојни задачи

60 часови

16.3.

Домашно учење

60 часови

Начин на оценување
17.1.
Тестови
17.2.

Проектна задача (презентација: писмена и усна)

17.3.

Активност и учество

Критериуми за
оценување
(бодови/оценка)

до 61 бода
од 61 до 68 бода
од 69 до 76 бода
од 77 до 84 бода
од 85 до 92 бода

60 часови

60
бодови
30
бодови
10
бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (Е)
7 (седум) (D)
8 (осум) (С)
9 (девет) (B)

19.
20.
21.
22.

од 93 до100 бода
10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
Редовност на настава и вежби, проектна задача
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
Година
број

22.2.

1.

Таки Фити

Економија

Економски
факултет Скопје

2010

2.

Ендру Б. Абел,
Бен С. Бернанк,
Дин Крушор

Макроекономија

Табернакул
(превод од
Влада)

2009

3.

Acocella Nicola

Počela ekonomske
MATE, Zagreb
politike –
Vrijednosti i tehnike

Дополнителна литература
Ред. Автор
број

2005

Наслов

Издавач
Датапонс Дооел
Скопје (превод
од Влада)
Економски
Факултет,
Скопје,

2009

McGrawHill/Irwin (18th
edition)

2004

1.

Пол Г. Фарнам

Економија за
менаџери

2.

Таки Фити

Современите
Макроекономски
концепции и
економските
политики

3.

Samuelson P.,
Nordhaus W.

Economics

Година

2001

