1.
2.
3.
4.

5.
6.

Предметна програма од втор циклус студии
Наслов на наставниот предмет
Менаџерски финансии
Код
MEK 212
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
1 семестар
ЕКТС

5

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување на знаења од областа на планирањето и управувањето со финансиските
средства на една компанија при реализација на организациските цели и носење на
правилни финансиски одлуки.

10.

11.

12.

13.

проф. д-р Биљана Ангелова
доц. д-р Весна Георгиева Свртинов
Завршен прв циклус студии (240 кредити)

Оспособен зa (компетенции):
- Компетенции за спознавање на техниките за изработка на финансиска анализа
и планирање
- Разбирање и употреба на различните извори на финансии
- Стекнување на вештини и знаења за управување со структурата на капиталот
на компанијата и капитално буџетирање
- Стекнување на знаења за спојувања и меѓународни бизнис пристапи, како и
за меѓународниот финансиски менаџмент
- Развивање на компетенција за успешно раководење со финансиите и деловно
одлучување базирано на истите
- Спознавање на процесот на инвестиционо одлучување
- Развивање на компетенција за управување со ризикот и ризичните пласмани
Содржина на предметната програма:
- Вовед во менаџерски финансии
- Анализа и интерпретирање на финансиските извештаи
- Финансиско планирање
- Извори на финансирање
- Долгорочно финансиско одлучување
- Краткорочно финансиско одлучување
- Ризик и стапки на принос
- Пазар на капитал
- Трошок, оптимална структура и управување со капиталот
- Меѓународни плаќања и изложеност на ризици
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
5 ЕКТС х 30 часови = 150 часови

14.

Распределба на расположливо време

12 недели + 3 недели консултации
15+15+120=150 часови

15.

Форми на наставните
активности

15.1.

Предавања-теоретска настава

15.2.

16.1.

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

16.2.

Самостојни задачи

16.3.

Домашно учење

16.

17.

18.

19.
20.
21.
22.

Други форми на активности

15
часови
15
часови
30
часови
45
часови
45
часови

Начин на оценување
17.1.
Тестови
60 бодови
17.2.
Семинарска работа/проект
30 бодови
(презентација: писмена и усна)
17.3.
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за
до 61 бода
5 (пет) (F)
оценување
од 61 до 68
6 (шест) (Е)
(бодови/оценка)
бода
од 69 до 76
7 (седум) (D)
бода
од
77 до 84
8 (осум) (С)
бода
од
85 до 92
9 (девет) (B)
бода
од
93 до100
10 (десет) (А)
бода
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.
Стенли Б. Блок, Основи на финансиски
2008
Глобал
Џефри А. Хирт менаџмент (превод од
Комуникации
Влада)
2.

3.
22.2.

Стивен А. Рос,
Рандолф В.
Вестерфилд и
Џефри Ф. Џаф
Peter Atrill

Корпоративни
финансии
(превод од Влада)

Магор

Financial Management for Pearson
Education,
Decision Makers
fifth edition
Дополнителна литература
Ред. Автор
Наслов
Издавач
број
1.

Scott Besley,
Essentials of Managerial
Eugene Brigham Finance

Thomson
Learning Inc.

2010

2009

Година
2008

2.

Alan Parkinson

Managerial finance

Routledge

2011

3.

Harold Bierman

An Introduction to
Accounting and
Managerial Finance: A
Merger of Equals

World
Scientific
Publishing

2010

