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Предметна програма од втор циклус студии за задолжителен предмет
Наслов на предметот
Менаџмент во агробизнисот
Код
АБ4104
Студиска програма
Агробизнис 4+1
Организатор на студиската
Економски институт, Скопје, УКИМ
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус на високо образование
Академска година/семестар
I година/
7.
Број на ЕКТС
7
I семестар
Наставник
проф. д-р Васил Поповски
проф. д-р Наташа Данилоска
Предуслови за запишување на
Завршен прв циклус на високо образование, 240 ЕКТС
предметот
Цели на предметната програма:
Програмата има за цел да ги задоволи потребите на студентите за стекнување на знаења за
организациските аспекти на агробизнисот и го опфаќа процесот на менаџмент. Посебно
внимание се посветува на идентификување на карактеристиките и спецификите на бизнисот
агробизнис, кои пак влијаат врз менаџерските принципи. Предметот ја појаснува потребата

од специфичност на менаџментот во агробизнисот и ги обработува функциите на
планирање, организирање, управување, координирање и контрола во агробизнисот.
Цел на програмата е и запознавање на студентите со управувањето со финансиите, со
производствените програми, со маркетингот и со човечките ресурси во агробизнисот,
како и со мноштвото на организациски структури.
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Оспособен за (компетенции):
Студентите ќе добијат неопходни знаења за донесување на менаџерски одлуки и
интегрирање на современите економски правила и принципи во работењето на
агробизнисот.
Содржина на предеметната програма:
 Улога, карактеристики и специфики на бизнисот агробизнис
 Функции на агробизнис менаџментот
 Финансиски менаџмент и контрола во агробизнисот
 Маркетинг во агробизнисот
 Менаџмент и планирање на производствениот процес во агробизнисот
 Менаџмент на човечките ресурси во агробизнисот
 Начини на организација како специфика на агробизнисот
 Дефинирање на организациски единици
Методи на учење:
Предавања и интерактина настава поддржана со компјутерски и видео презентации,
надополнети со дискусии, изработка на групни или индивидуални семинарски работи и
нивна јавна презентација и одбрана. Во текот на предавањата ќе се практикува поттикнување
на дискусии, форуми и дебати. Предвидени се и консултации со студентите.
Вкупно расположлив фонд на време
15 недели
(12 недели предавања + 3 недели консултации)
Распределба на расположливото време
7 ЕКТС x 30 часа = 210 часа
45+165=210 часа
Форми на наставните активности 15.1.
Предавања-теоретска настава
30 часа
15.2.
Вежби (лабораториски,
15 часа
аудиторски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
60 часа
16.2.
Самостојни задачи
55 часа
16.3.
Домашно учење
50 часа

17.

18.

19.
20.
21.
22.

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
Критериуми за
до 61бод
5 (пет) (F)
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 до100 бода
10 (десет) (A)
Услови за потпис и полагање на
Редовност на настава и вежби, проектна задача
завршени испити
Јазик на кој се изведува наставата Македонски
Методи на следење на квалитетот Механизми на интерна евалуација
на наставата
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