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Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет
Менаџерски договори
Код
БМ3106
Студиска програма
Бизнис менаџмент
Организатор на студиската
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје
програма (единица, односно
Економски институт
институт, катедра, оддел)
Степен(прв, втор, трет циклус)
VII A
Академска година/семестар
2018/2019
7.
Број на ЕКТС
12
Наставник
Проф. Д-р Елена Давитковска
Доц. Д-р Ирина Мајовски
Предуслови за запишување на
Завршен прв циклус на студии (180 кредити)
предметот
Цели на предметната програма (компетенции)
- Стекнување на знаења од менаџерските договори како дел од корпоративното
управување со цел успешно решавање на практичните проблеми, односно стекнување
на знаења за тоа не само како да се справат со рутинските проблеми туку и како да се
антиципира иднината и да се одговори на промените.
Специфични компетенции
- Дефинирање на поимот корпоративно управување како комплексен процес и систем
според којшто се управуваат и се контролираат друштвата.
- Стекнување на знаења за принципите на современото корпоративно уредување
- Стекнување на знаења и вештини за управување со обврските како и со работниот
капиитал на компанијата;
- Стекнување на знаења за уредување на односите меѓу друштвото и менаџерите, како
и регулирање на правниот статус на менаџерите во друштвото
- Стекнување на знаења за процесите на преговарање и склучување на менаџерските
договори
- Стекнување на знаења за видовите на наградување и мотивација на менаџерите
- Стекнување на знаења за менаџерските ризици
- Стекнувања на знаења за основите за престанок на менаџерските договори
Содржина на предметната програма:
1. Принципи на современото корпоративно управување
2. Појавата и развој на корпоративното управување во Република Македонија
3. Моделот на управување со друштвото
4. Правниот статус на менаџерите во друштвото
5. Менаџерски договори
6. Процес на преговарање и склучување на менаџерски договори
7. Систем за наградување и мотивација на менаџерите
8. Престанок на менаџерскиот договор
Методи на учење:
Предметната програма по трговско право ќе се спроведува преку интерактивна
настава, споредбена анализа (дискусии за различни правни концепти), анализа на
случаи преку аналитичко-синтетички метод, работилници и дебати. Методот на
настава треба да обезбеди активно вклучување на студентите како во предавањата,
така и на вежбите преку подготовка на презентации, есеи и семинарски работи.
Студентите ќе се упатуваат на изворите на литература која им е потребна за нивното
истражување. Критичкото размислување ќе биде силно поддржувано, но и случајното
прозивање на студентите ќе придонесе за сериозна подготовка пред часовите
Вкупен расположлив фонд на време

15 недели
12 ЕКТС х 30 часови = 360 часови

14.

Распределба на расположливо време

15.

Форми на наставните активности

60+30+270 = 360 часови
15.1.
15.2.

Предавања-теоретска
настава
Вежби (лабораториски,
аудиториски), семинари,
тимска работа
Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

60 часови
30 часови

16.

Други форми на активности

17.

Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Семинарска работа/проект (презентација:писмена и
30 бодови
усна)
17.3.
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за
до 61 бода
5 (пет) (F)
оценување
од 61 до 68бода
6 (шест) (Е)
(бодови/оценка)
од 69 до 76бода
7 (седум) (D)
од 77 до 84бода
8 (осум) (С)
од 85 до 92бода
9 (девет) (B)
од 93 до100бода
10 (десет) (А)
Услов за потпис и полагање на
Редовност на настава и вежби, проектна задача
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик
Метод на следење на квалитетот
Механизами на интерна евалуација
на наставата
ЛИТЕРАТУРА
22.1.
Задолжителна литература
Ред.број Автор
Наслов
Издавач
Годи
на
1.
Менаџерски Бибилиотека 2014
Зоран
договори
Студиорум,
Михајловски
Скопје
Марко
2014
Андонов

18.

19.
20.
21.
22.

22.2.

16.1.
16.2.
16.3.

2.
Дополнителна литература
Ред.број Автор

Наслов

Издавач

80 часови
80 часови
110 часови

1.

д-р Милан
Недков, д-р Тито
Беличанец, д-р
Елена ГрадишкиЛазаревска

ПРАВО НА
ДРУШТВА

Јустинијан
Први",
УКИМ,
Скопје

2.

д-р Александар
Николовски, д-р
Снежана
Плавшиќ,

Трговско
право

Јустинијан
Први",
УКИМ,
Скопје

Годи
на
2009

2005

