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Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет
Економија на микрофинансирање
Код
MEK 206
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
2017/2018
7.
Број на ЕКТС

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):

1.
2.
3.
4.

10.

5

проф. д-р Климентина Попоска
проф. д-р Неда Петроска Ангеловска
Завршен прв циклус студии (240 кредити)

Предметната програма ќе овозможи стекнување на знаења и компетенции за
микрофинансирањето и улогата на микрокредитите во банкарството; компетенции за
критичка дискусија и преиспитување на улогата микрокредитирањето во банкарството.
Совладување на знаења за управувањето, субвенционирањето и одржливоста на
микрофинансиските институции и отвора дебата за економската или социјалната
компонента на микрофиинансирањето со креирање на соодветни алатки за нивно мерење.
Целта е исто така, студентите да се стекната со знаење за практичните аспекти на
микрофинансирањето со бројни примери и студии на случај.
Оспособен за (компетенции):
 Компетенции за препознавање на неопходната потреба од појавата и развојот на
микрофинансирањето и неговата улога во помош на малите бизниси и
сиромашните слоеви од населението
 Стекнување на компетенции за отворена критичка дискусија за преиспитување на
улогата на микрокредитирањето во банкарството.
 Стекнување на компетенции за управување со микрофинансирање,
субвенционирање и одржливост на микрофинаниските институции
 Студентите да стекнат компетенции за примена на современи алатки за мерење на
економските и социјалните перформанси на микрофинансирањето
 Создавање на компетенции за отворена критичка дискусија за насоката на идно
движење на микрофинасирањето, кон профит и комерцијализација и/или
исполнување на социјалната мисија.
 Стекнување на компетенции и вештини за практична анализа на студии на случај
во микрофинансирање

11.

Содржина на предметната програма:
 Појава на микрофинансирањето
 Микрофинансирање и микрокредити во банкарството
 Управувањето со микрофинансирањето
 Комерцијализација на микрофинансирањето
 Субвенционирање и одржливост на микрофинансиските институции
 Eкономските и социјалните перформанси кај микрофинансиските институции
 Практични примери и студии на случај во микрофинансирање

