
Предметна програма од втор циклус студии 
1. Наслов на наставниот предмет  Инвестиции и трансфер на технологија 
2. Код   
3. Студиска програма Меѓународна економија (4+1) 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Економски институт, Скопје, 
УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 
6. Академска година/семестар 2017/2018   

 Изборен  
7. Број на ЕКТС 5 

8. Наставник проф. д-р  Верица Јанеска 
проф. д-р  Диана Бошковска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Завршен прв циклус студии (240 кредити) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
 

Основна цел на предметната програма е студентите да се стекнат со знаења за 
релевантните теоретски аспекти и современите искуства за инвестициите и трансферот 
на технологија во  современите економски и финансиски текови. 

Во функција на основната цел на предметната програма посебните  цели се 
однесуваат на стекнување на знаења и вештини за: меѓународното движење на 
капиталот; трендовите и економските ефекти од странските инвестиции (странски 
директни инвестиции, заеднички вложувања и стратешки сојузи); особеностите 
на трансферот на технологии и неговиот придонес за економскиот развој.  
  

 
Оспособен за (компетенции): 
- Согледување на меѓународните текови на капитал 
- Идентификување на промените на тековите на странските инвестиции и нивните 

економски ефекти 

- Утврдување на особеностите на странските директни инвестиции, заеднички 
вложувања и стратешки сојузи 

- Согледување на релевантните аспекти на трансферот на технологија 
- Идентификување на влијанието на  трансферот на технологии за економскиот 

развој 
- Согледување на значењето на човечките ресурси при трансферот на технологии 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 



11. Содржина на предметната програма: 
 

   
1. Меѓународното движење  на капиталот  

2. Трендови  и економски ефекти од странските инвестиции  

3. Странски директни инвестиции  

4. Меѓународни заеднички вложувања и стратешки сојузи 

5. Особености на трансферот на технологии 

6. Регулаторна структура во областа на трансфер на технологија (меѓународна и 

национална) 

7. Придонес на трансферот на технологии за економскиот развој 

8. Човечките ресурси и трансферот на технологии 

 

12. Методи на учење: 
Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи 
кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 15 недели 
5 ЕКТС x 30 часа =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 
часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

15 
часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 30 
часови 

16.2. Самостојни задачи 45 
Часови 

16.3. Домашно учење 45 
часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 60 

бодови 
17.2. Семинарска работа/проект                                 

(презентација: писмена и усна) 
30 

бодови 
17.3. Активност и учество 10 

бодови 
18. Критериуми за 

оценување 
(бодови/оценка) 

   до  61 бода 5 (пет) (F) 
од 61 до 68 бода 6 (шест) (Е) 
О д 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) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на настава и вежби, проектна задача 



20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Механизми на интерна евалуација 

22. ЛИТЕРАТУРА 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Хил В.Л. Чарлс Меѓународен 
бизнис –
натреварување 
на глобалниот 
пазар 

МАГОР ДОО 
Скопје 

2010 

2. Станковиќ Мирјана,  
Станковиќ Братислав 

Трансфер на 
технологии во 
Република 
Македонија- 
препораки за 
успешни јавни 
политики 

Државен завод 
за индустриска 
сопственост, 
Скопје 

2013 

3. Јагер Хенк, 
Јепма Катринус 

Вовед во 
меѓународна 
економија 

Арс Ламина, 
ДОО, Скопје 

2015 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Rakita B. Međunarodni 
biznis i 
menađment, 
prvo izdanje 

Centar za 
izdavačku 
delatnost 
Ekonomskog 
fakulteta u 
Beogradu, 
Beograd 

2006 

2. Дининг Н. Томас, 
Хисрих Д. Роберт, 
Лехтер А. Михаел 

Технолошко 
претприемништво- 
создавање, 
освојување и 
заштита на 
вредности 

Арс Ламина, 
ДОО, Скопје 

2012 

3.     

 


