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Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет
Економија на пари, банкарство и финансиски
пазари
Код
MEK 104
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
7
ЕКТС

8.

Наставник

9.

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

10.

доц. д-р Весна Георгиева Свртинов
доц. д-р Владимир Петковски
Завршен прв циклус студии (240 кредити)

Целта на овој предмет е студентите да ја разберат структуратата, механизмите и
праксата на делување на современите финансиски системи, финансиски институции и
пазари. Исто така се запознаваат и со теоријата, фундаменталните знаења и техники кои
се применуваат во финансискиот сектор со што се оспособуваат да ги разберат
финансиските случувања и да можат да донесат соодветна финансиска одлука.
Во предметот се изучуваат различни аспкети на бакарскиот начин на финансирање,
природата, начелата и техниките на финансирање на другите финансиски посредници,
како и спецификите на функционирање на пазарот на пари, девизниот пазар и пазарот
на капитал.
Оспособен за (компетенции):
1. Студентите да можат да ја разберат улогата и значењето на парите и кредитите
2. Улогата и значењето на финансискиот систем во националната економија и во
меѓународни рамки
3. Улогата на финансиските институции и пазaри во современата економија
4. Стекнување на специфични знаења и вештини потребни за работење на
финансиските пазари.
11.

Содржина на предметната програма:
-

Улогата на парите, банките и финансиските пазари во современата економија
Финансиски пазари и нивна структура
Финансиски институции (видови и раководење)
Улогата на Централната банка
Ризикот и каматната стапка
Меѓународни финансии
Влијанието на меѓународните финансиски институции во современата
економија
Монетарна политика и теорија

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

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
7 ЕКТС х 30 часови = 210 часови
Распределба на расположливо време
12 недели + 3 недели консултации
30+15+165=210 часови
Форми на наставните
15.1.
Предавања-теоретска настава
30
часови
активности
15.2.
Вежби (лабораториски,
15
аудиториски), семинари,
часови
тимска работа
Други форми на активности
16.1.
Проектни задачи
60
часови
16.2.
Самостојни задачи
55
часови
16.3.
Домашно учење
50
часови
Начин на оценување
17.1.
Тестови
60
бодови
17.2.
Семинарска работа/проект
30
(презентација: писмена и усна)
бодови
17.3.
Активност и учество
10
бодови
Критериуми за
до 61 бода
5 (пет) (F)
оценување
од 61 до 68 бода
6 (шест) (Е)
(бодови/оценка)
од 69 до 76 бода
7 (седум) (D)
од 77 до 84 бода
8 (осум) (С)
од 85 до 92 бода
9 (девет) (B)
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
1.
Фредерик С. Мишкин
Економија на пари, МАГОР (превод
2010
банкарство и
од влада)
финансиски пазари
2.

Фредерик С. Мишкин,
Стенли Г. Икинс

Финансиски
пазари и
институции

Академски печат
(превод на влада)

2012

22.2.

Дополнителна литература
Ред.б Автор
рој
1.
Петковски Михаил
2.
3.

Јовановски Тихомир

Наслов

Издавач

Финансиски
пазари и
институции
Меѓународни
финансии

Економски
факултет,
УКИМ
Еуро –Мак
Компани

Година
2009
2007

