Прилог 3.
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. Наслов на наставниот предмет Основи на економија
2. Код
ФБОН 07
3. Студиска програма
Криминалист
Организатор на студиска
4. програма (единица, односно
Факултет за безбедност-Скопје
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет
Прв
5.
циклус)
прва година-втор семестар
6. Академска година / семестар
7
8
9

Број на ЕКТС кредити
Наставник
Предуслови за запишување на
предметот

6
Доц. д-р Снежана Мојсоска
Нема
- Запознавање со основите на микроекономија и
макроекономијата,
- Овој предмет на студентите им овозможува одговор на

10

Цели на предметната
програма (компетенции)

Содржина на предметната
програма

прашања : што ги определува стапките на раст на
економиите? Која политика дава резултат во
подигнувањето на стапката на економскиот раст? Што ја
детерминира стапката на инфлација и колку и зошто
владата се грижи да ја одржи ценовната стабилност? Како
функционираат пазарите ? Како поединците и фирмите ги
носат своите одлуки? итн.

- Вовед во економската наука
Bazi~ni ekonomski koncepti
Osnovni elementi na pobaruva~kata i ponudata
Osnovi na teorijata na proizvodstvoto - proizvodna funkci
Analiza na tro{ocite
Klu~ni makroekonomski poimi
Merewe na vkupnata ekonomska aktivnost - BDP
Pari i banki
Nevrabotenost i inflacija
Fiskalna politika
Monetarna politika

11

1

12
13
14

Методи на учење
Вкупен расположив фонд на
време
Распределба на
расположивото време
Форми на наставните
активности

15

16.

17.

Други форми на активности

Аналитичко-синтетички, дескриптивен и
експликативен
150
3 часа предавања; 2 час вежби неделно
65 часа предавања; 39 часа вежби неделно
15.1
Предавања-теоретска
65
настава
15.2
Вежби (лабараториски,
39
аудиториски), семинари,
тимска работа
16.1
Проектни задачи
16.2
Самостојни задачи
46

Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/проект
(презентација: писмена и усна)
17.3. Активност и учество
Критериуми за оценување
( бодови / оцена)

18

19.
20.

21

часови
часови
часови

80

бодови

10

бодови

10
до 50 бода
Од 51 до 60 бода
Од 61 до 70 бода
Од 71 до 80 бода
Од 81 до 90 бода
Од 91 до 100 бода

часови

бодови
5(пет) (F)
6(шест) (E)
7(седум) (D)
8(осум) (C)
9(девет) (B)
10(десет) (A)

Услов за потпис и полагање на Редовно следење настава
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата

Македонски
Испрашување по случаен избор; поставување
прашања од студенти на студенти после извршена
презентација; работа во групи и споредба на
успешноста на работата помеѓу групите

Литература

22.1.

22.

22.2.

Задолжителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов
Таки Фити
Основи на економија
1.
2
. Н.Грегори Манкив, Принципи на
економија
Дополнителна литература
Ред.бр. Автори
Наслов

Издавач/година
Економски ФакултетСкопје,2010
210./14/13
Издавач/година
2

1.

Eftimoski, D

2.

Хал Р.Вериан

Ekonomija na
razvojot
Микроекономија
средно ниво

2003, EIS, Skopje
213./17/13

3.

3

