Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Технички факултет - Битола

ЕЛАБОРАТ
за повторна акредитација
на студиската програма по

ИНДУСТРИСКО ИНЖЕНЕРСТВО И
МЕНАЏМЕНТ
- втор циклус едногодишни универзитетски студии -

Битола, окромври 2016 год.

СОДРЖИНА
Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската програма .................. 4
1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА .............................................................. 6
2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД НАСТАВНОНАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЕДИНИЦАТА..........................16
3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ ...................................................................................................17
4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ
СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ...............................................18
5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА ...........................................................19
6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ......................................19
7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА .........................................................................................................20
8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО ВО
ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ ..........................................20
9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО ПРИПАЃА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА .........................................................................................................21
10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ .................................................................................................21
11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ..........21
12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ
ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ СО
ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ ..........................23
13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА .24
14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА .......................................................................................................................................25
15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ......................26
16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ................................................26
17. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА СТУДИИТЕ .......26
18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.................................27
19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ...................................................................27
20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ СО
ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И
ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ ...........................................................29
21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВАТА
ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ................................................................................30
2

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И ДОПОЛНИТЕЛНА
ЛИТЕРАТУРА ..................................................................................................................................30
23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И УНИВЕРЗИТЕТОТ......30
24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА .........................................................................................................30
25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ ОДРЖУВА
КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА ................................................................................................31
26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА ...................................................31
27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА ......................................................................35
ПРИЛОЗИ ..........................................................................................................................................36

3

Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската
програма
Наслов на студиската програма

Индустриско инженерство и менаџмент

Универзитет

„Св. Климент Охридски“ - Битола

Единица на универзитетот

Технички факултет - Битола

Научно поле

211 Индустриско инжeнерство и
менаџмент

Научна, стручна или уметничка област

21101 Планирање
21104 Внатрешен транспорт
21109 Теорија на одлучување
21110 Операциони истражувања
21300 Метрологија
21301 Статистички методи во контрола
на квалитет
21303 Стандардизација
21400 Општо машинство, проектирање
и машински конструкции
21471 Техничка механика и механика
на цврсто тело
50602 Менаџмент системи
50605 Стратешки менаџмент
50613 Деловно комуницирање
50614 Одлучување
50622 Управување со човечки ресурси
50623 Претприемништво
20804 Друго

Вид на студии

Втор циклус на студии - Магистерски
универзитетски студии

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити

60

Звање што студентот го добива по завршувањето на
студиската програма

Магистер по Индустриско инженерство и
менаџмент

Звање на англиски јазик што студентот го добива по
завршувањето на студиската програма

Master of Science in Industrial Engineering
and Management

Времетраење на студиите (во години)

една

Учебна година во којашто ќе започне реализацијата
на студиската програма

2017/18

4

Број на студенти што се планира да се запишат на
студиската програма

12

Јазик на којшто ќе се изведува студиската програма

Македонски

Дали студиската програма се поднесува за
акрдитација или за повторна акредитација

Повторна акредитација и деноминација

Година на поднесување на студиската програма за
акредитација/повторна акредитација

2016

Web страна на Универзитетот и Единицата на
Универзитетот носител на студиската програма

www.uklo.edu.mk
www.tfb.uklo.edu.mk

5

1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
Назив на високообразовната
установа
Седиште
Веб страница
Вид на високообразовната установа
Податоци за основачот (на
приватната високообразовната
установа)
Податоци за последната акредитација
Студиски и научно-истражувачки
подрачја за кои е добиена
акредитација

Единици во состав на
високообразовната установа

Студиски програми што се
реализираат во единицата која бара
проширување на дејноста со
воведување на нова/и студиска/и
програма/и

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола
Технички факултет – Битола
ул. „Македонска фаланга“ бб, Битола
www.tfb.uklo.edu.mk
Јавна, високо образовна установа – факултет
Собрание на Р. Македонија

бр. 12-150/18 од 21.09.2012
Научно подрачје на техничко –технолошки науки
Научни полиња:
202 Електротехника, 203 Електромашинство, 204
Електроника и автоматика,
205
Енергетика, 208 Графичко инженерство, 211
Индустриско инженерство и менаџмент, 214
Машинство, 220 Сообраќај и транспорт, 225
Животна средина
Машински отсек
Електротехнички отсек
Отсек за сообраќај и транспорт
Отсек за графичко инженерство
Отсек за индустриско инженерство и менаџмент
Студиска програма Мехатроника
Студиска програма Информатика и техничко
образование
Прв циклус
Универзитетски студиски програми –
четиригодишни студии:
- Машинство
- Индустриски менаџмент
- Сообраќајно - транспортно инженерство
- Сообраќајно - транспортна телематика
- Сообраќајно - транспортни системи и
технологии
- Графичко инженерство
- Електроенергетски системи
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-

Податоци за меѓународна соработка
на планот на наставата,
истражувањето и мобилноста на
студентите

Инженерство за заштита на животната и
работна средина – во мирување
- Мехатроника
Универзитетски студиски програми – тригодични
студии:
- Мехатроника
- Мехатроника – англиски јазик
- Сообраќајно – транспортно инженерство –
англиски јазик
Стручни студии – тригодишни
- Енергетика и заштита на животната средина
Втор циклус
Универзитетски студиски програми – едногодишни
студии:
- Машинство
- Индустриски менаџмент
- Сообраќајно - транспортно инженерство
а) Патен сообраќај и транспорт
б) Патен сообраќај и транспорт – англиски
јазик
- Графичко инженерство и дизајн
- Електротехника
- Инженерство за заштита на животната и
работна средина
- Мехатроника
Универзитетски студиски програми – двегодишни
студии:
- Мехатроника
- Мехатроника – англиски јазик
Трет циклус
Универзитетски студиски програми – тригодишни
студии:
- Машинство
- Сообраќајно - транспортно инженерство
- Графичко инженерство и дизајн
- Индустриски менаџмент
На Техничкиот факултет во Битола се негува
меѓународна соработка на планот на наставата,
истражувањето и мобилноста на студентите во
7

рамките на програмите за мобилност на наставен и
студенски кадар (Erasmus, Erasmus + програмата и
др.), што се спроведува преку повеќе потпишани
договори со странски универзитети и други
институции.
Подетални информации достапни на
http://www.tfb.uklo.edu.mk
Позабележителни се следните ативности:
TEMPUS проекти
 DINAQUF: Designing and implementing of the
NQF, Tempus Project N° 145165-TEMPUS-2008SE-SMHES (2008-4763)
 VICES: Video Conferencing Educational
Services, Tempus Project N° 144650-TEMPUS2008-IT-JPGR (2009-2012)
 West Balkan Bologna Promoters Network,
TEMPUS SCM C-032B06 - (2007-2008)
 DRIMS: Development of Regional Interdisciplinary
Mechatronics Studies, TEMPUS IV Project 158644
– DE – JPCR
 iKNOW: Innovation and Knowledge Management
Towards eStudent Information System, 511342 –
TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPGR
 Strenghening Quality Assurance System with West
Balkans NEIs in Support of National and Regional
Planning
 WODOMI: Workflow and Document Management
Infrastructure towards Integrated University,
Tempus UM_JEP 40045-2005 (2006-2009)
 QUASNet: Quality Assurance and Accreditation
System Network, Tempus SCM-C011B05-2005
(2006-2007)
 Sustainable Multilingual Interoperable Learning
Environment, Tempus SCM-C009B05-2005 (20062007)
 MABECS: Management and Business Education in
Computer Studies, Tempus CD_JEP 18046-2003
(2004-2007)
 Multilingual internet step by step math for all,
Tempus C033A04-2004 CARDS SCM 2004)
 Wireless Campus for Strengthening of Student
Services, Tempus UM_JEP 17045-2002 (20032005)
 Virtual Digital Library and Digitalization as a part of
8

DES, Tempus UM_JEP 16155-2001 (2002-2004)
 Administration et gestion des

























universitésdansl’ARYM, Tempus UM_JEP 150322000 (2001-2003)
Exchange of best practices in implementing EKTS,
TEMPUS SCM C006B03-2003
Implementation of ECTS at the University “St.
Kliment Ohridski”, Tempus UM_JEP 15058-2000
(2001-2003)
Specialist Studies for Professor of Secondary
Vocational Education in Mechanics, Tempus
AC_JEP 14136-99 (1999-2000)
Virtual Laboratory as a Part of a Virtual University,
Tempus UM_JEP 14078-99 (1999-2000)
Development of University Information System,
Tempus UM_JEP 13568-98 (1998-2000)
Distance Education System, Tempus UM_JEP
13371-98 (1998-2000)
FP7 и FP6 проекти
GEOCOM - FP7, GEOCOM, Geothermal
Communities, Concerto, FP7, 2010-2015
RENAISSANCE, FP 7, Intelligent traffic
management and control in the City Centre of
Skopje, RENAISSANCE, FP 7, (2008 – 2012) (FP7
Grant Agreement No. 219120)
NCP for Marie Curie Actions -FP7, Transnational
co-operation among National Contact Points for
Marie Curie Actions. Grant Аgreement No. 221922.
Biomass Energy Europe - FP7, Biomass Energy
Europe – Acronym: BEE, Coordination and support
action FP7-ENERGY-2007-1-RTD, Project number
213417, 2008-2012
HP FUTURE-Bridgе - FP6, HP FUTURE-Bridgе,
High Performance Composite Bridges for Rapid
Infrastructure Renewal, FP6 - Project No. TST5-CT2006-03152, (2006-2009),
TRANSPOWER - FP 6, Perspective of Dynamic
Traffic Management in the City of Skopje,
TRANSPOWER, FP 6, 2008
Останати меѓународни проекти
WaMPPP – Waste management curricula
development in partnership with public and private
sector ERASMUS+ Project (WaMPPP 561821EPP-1-2015, EPPKA2-CBHE-JP )
Cross border cooperation between universities and
9

educational institutes in the field of natural disasters
and environmental education, INTERREG IIIA
program (2004-2007)
Договори за соработка
 Polytechnic of “Nikola Tesla” in Gospić , Croatia
http://www.velegs-nikolatesla.hr/vele/index.php/hr
 Faculty of Transport Silesian University of
Technology
http://www.polsl.pl/Wydzialy/RT/Strony/Welcome.aspx
 Gdansk University of Technology
http://www.pg.gda.pl/en/
 University of Limerick
http://www.ul.ie/
 International Faculty of Engineering Lodz University
of Technology
http://www.ife.p.lodz.pl/en
 Faculty of Electrical Engineering and Computer
Science University of Maribor, Slovenia
https://feri.um.si/en/
 College of Applied Technical SciencesTempulli,
Pristina
http://www.tempulli.org/en-us/Home
 Faculty of Telecommunications and Management
University of Telecommunication and Post, Sofia
http://www.hctp.acad.bg
 College of Applied Technical Sciences, Niš
Академска и студентска мобилност
 Во рамките на проектот EM2-STEM во периодот
декември 2011 – септември 2012, професор
реализира
пост-докторски
престој
во
универзитетот „Free University“ во Берлин,
Германија.
 Во рамките на проектот TEMPUS DRIMS,
остварени
се
следните
мобилности
на
академскиот кадар:
1. Jan. 2012, Aachen University of Applied Sciences
(Dept.
of
Mechanical
Engineering
and
Mechatronics),
APS-European
Centre
for
Mechatronic.
2. Apr. 2012, Vienna University of Technology
(Institute of Mechanics and Mechatronics)
3. May 2012, University of Prishtina (Faculty of
Mechanical Engineering)
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4. Jun. 2012, Bergamo University, (Dept. of
Mechanical Engineering and Mechatronics)
5. Jan. 2012, Aachen University of Applied Sciences
(Dept.
of
Mechanical
Engineering
and
Mechatronics).
6. Oct. 2012, Vienna University of Technology
(Institute of Mechanics and Mechatronics)
7. Nov. 2012, Technical University of Sofia (Faculty of
Mechanical Engineering)
8. Nov. 2012, University of Prishtina (Faculty of
Mechanical Engineering)
Останати мобилности и истражувачки престои
Заминувачки:
1. Академски кадар, Silesian University of
Technology, Faculty of Transport, Katowice
ERASMUS+ programme, April 2014, Gliwice
Poland.
2. Академски кадар, Twente University, The
Netherlands, post – doctoral research period granted
scholarship from Erasmus Mundus SIGMA
programme, septembre, 2013- february 2014.
3. Академски кадар, Универзитетот во Загреб,
Факултетот за сообраќајни науки, во рамките на
акцијата на EU COST TU1102 (Towards
Autonomic Road Transport Support Systems),
September 2014.
Доаѓачки:
1. Академски кадар, Гдањск, Полска, (Gdańsk
University of Technology) – incoming 1923.09.2016.
2. Академски кадар, Полска ( Silesian University of
Technology, Poland) incoming 17-21.05.2016.
3. Академски кадар, Висока стручна школа - Целје
(SCC, VSS – Engineering, Celje), – incoming 0913.05.2016.
IAESTE мобилности (студентска практика) на
студентите
1. Студент (додипломски студии, отсек графичко
инженерство) во sIT Solutions (http://www.sitsolutions.at/en/)
Виена,
Австрија,
во
времетраење од 2 месеци (1.7 - 31.08 2012).
Студентот работеше на редизајнирање на
кориснички интерфејс за апликација нарачана од
Erste Bank Австрија.
11

2. Студент (постдипломски студии, отсек техничка

Податоци за просторот наменет за
изведување на наставната и
истражувачката дејноста

информатика) во MEI Женева, Швајцарија,
http://www.meigroup.com/emea//), во времетраење
од 4 месеци (15.7 - 15.11 2012). Студентка
работеше на подобрување на софтвер - сервис
клиент.
Во рамките на TEMPUS DRIMS проектот,
остварени се следните мобилности на
студентите
 May 2012, Student Project, University of Prishtina
(Faculty of Mechanical Engineering), Development
of Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies –
DRIMS, Tempus IV Project N° 158644-DE-JPCR,
2011-2012. (2 weeks), за двајца студенти
IAESTE доаѓачки (incoming) мобилности

Во рамките на соработката со IASTE, во периодот
од 15.8.2016 до 15.9.2016 на Техничкиот факултет
престојуваше студентка од Technical University of
Košice. Работеше на развој и анализа на
перформансите на градски коридор со примена на
софтверските алатки SIDRA и VISSIM на
Технички факултет.
 Во рамките на соработката со IASTE, во периодот
од 15.4.2012 до 15.6.2012 на Техничкиот факултет
престојуваше студентка од Belorusia. Работеше на
развој на Документ менаџмент систем на
Технички факултет.
Техничкиот факултет - Битола располага со корисна
површина од 5.583,44 m2, и тоа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

амфитеатар
предавални
лаборатории
компј. училници
мултимедијален центар
работилници
библиотека сo читална
кабинети
админис рација
сала за с дници
простор за општ.
активн.
• магацини

1
19
9
5
1
4
1
34
7
1

227,00 m2
1613,42m2
598,24 m2
310,00 m2
150,00 m2
24,64 m2
13,95 m2
545,10 m2
201,52 m2
58,91 m2

1

30,00 m2

1

53,50 m2
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Податоци за опремата за изведување
на наставната и истражувачката
дејност

• котларница
1
46,52 m2
• тeл. цент. и просторија
1
233,22 m2
за одржување
• холови, скали и
1 1686,72m2
санитарни јазли
Компјутерската и мернo-регулциона опрема која се
користи во едукативниот и научно-истражувачкиот
процес е организирана во 8 лаборатории и 5
компјутерски училници.
1. Термотехничка лабораторија
2. Лабораторија за машински материјали
3. Лабораторија за електро енергетски системи
4. Лабораторија за моторни возила
5. Лабораторија за електротехника
6. Лабораторија за електроника и електр. мерења
7. Лабораторија за мултимедија
8. Мехатроничка лабораторија
9. Лабораторија за ел. машини
1. Компјутерска училница 304
2. Компјутерска училница 305
3. Компјутерска училница 307
4. Компјутерска училница 408
5. Компјутерска училница 413
Во елаборатот е даден детален список на опремата
која ќе се користи во студиската програма.

Број на студенти за кои е добиена
акредитација
Број на студенти (првпат запишани)
Број на лица во наставно-научни,
научни и наставни звања

195 (прв циклус) +15 (втор циклус) + 2 (трет циклус)
56 наставници од кои:
27 редовни професори
15 вонредни професори
14 доценти
Број на лица во соработнички звања
1 асистент
Однос наставник : студенти (број на
3,5 - прв циклус
студенти на еден наставник) за секоја 0,3 - втор циклус
единица одделно
Внатрешни механизми за
 Развојот на наставните содржини
обезбедување и контрола на
 Реализација на наставниот процес
квалитетот на студиите
13





Фрекфенција на самоевалуциониот
процес на 1 година

Податоци за последната спроведена
надворешна евалуација на установата
Други податоци кои установата сака
да ги наведе како аргумент за
нејзината успешност

Оценување на студентите
Изработка на дипломски/магистерски
Оценка на квалитетот на наставата од страна на
студентите со анкети на крајот од секој семестар
за секој предмет
 Оценка на квалитетот на студиската програма од
страна на дипломираните студентите
 Други процедури кои се однесуваат на ресурсите
и логистиката на наставниот процес
Со цел да се обезбедат услови за континуитрано
подобрување
на
квалитетот
на
наставата
(образовниот процес), се предвидува самоевалуација
согласно важечките законски регулативи
нема
ТФБ како високообразовна институција во повеќе
облици опстојува од 1961 год., и до ден денес е
единствена установа во југо–западниот регион на
Македонија која образува кадри од овој профил.
ТФБ оваа година е организатор и коорганизатор на
повеќе конференции.
Организатор на конференции:
 Технички факултет Битола беше организатор на
Првата конференција од областа на сообраќајот и
транспортот под наслов Transport for Today’s
Society, 19-21 May, 2016, Bitola, Macedonia
(www.ttsconference.org.)
 Технички факултет Битола беше организатор на
51st International Scientific Conference on
Information, Communication and Energy Systems
and Technologies ICEST 2016, се одржa во Охрид
од 28 до 30 јуни 2016 год. (http://icestconf.org/)
Коорганизатор на конференции:
 First International Balkan Regional Conference
"OSH BON-TON", се одржa во Охрид од 29 до 31
октомври 2015 год.
(http://mk.balkanoshconference.org/en/home).
 2 nd Virtual International Conference on Science,
Technology and Management in Energy, eNergetics
2016, September 22-23, 2016
(http://www.energetics.cosrec.org/index.html)
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 1-та Меѓународна Конференција со наслов:
„Управување со безбедноста на патниот
сообраќај во Југоистична Европа-предизвици и
насоки за дејствување“, 29.09- 01.10.2016 година
во Скопје.
 6 th International conference "IIZS 2016 - Industrial
Engineering and Environmental Protection.", 13 – 14
октомври 2016, Зрењанин,
http://www.tfzr.uns.ac.rs/iizs/index_sr.php.
Реализирани се повеќе гостувачки и
заминувачки предавања.
Објавени се повеќе трудови од стана на
наставниот кадар, публикувани во Зборници
на научни конференции, научни списанија и
науни списанија со импакт фактор.
Подетални
информации
во
спроведената
самоеваулација на ТФБ.
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2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА
ЕДИНИЦАТА
На седницата на Наставно-научниот совет на Технички факултет – Битола, одржана
на 08.11.2016 год., беше разгледан и со одлука бр. 02-763/8 беше усвоен елаборатот за
повторна акредитација на студиската програма Индустриско инженерство и менаџмент
од втор циклус универзитетски студии на Технички факултет. Одлуката е дадена во
прилог.
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ
На седницата на Советот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
одржана на 23.11.2016 год., беше разгледан и со одлука бр. 14-1643/7-21, беше усвоен
елаборатот за повторна акредитација на студиската програма Индустриско инженерство
и менаџмент од втор циклус универзитетски студии на Технички факултет. Одлуката е
дадена во прилог.
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ
ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
Техничкиот факултет - Битола располага со корисна површина од 5.583,44 m2, и
тоа:
- амфитеатар

1

227,00 m2

- предавални

19

1613,42m2

- лаборатории

9

598,24 m2

- компјутерски училници

5

310,00 m2

- мултимедијален центар

1

150,00 m2

- работилници

4

24,64 m2

- библиотека со читална

1

13,95 m2

- кабинети
- простор за администрација

34
7

545,10 m2
201,52 m2

- сала за седници

1

58,91 m2

- простор за општ. активности

1

30,00 m2

- магацини

1

53,50 m2

- котларница

1

46,52 m2

- тел. централа и просторија за одржување

1

233,22 m2

- холови, скали и санитарни јазли

1

1686,72m2.

Според приложеното, Технички факултет – Битола има просторен капацитет за
изведување на наставата од овој вид на студии.
Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и
документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската
програма се дадени во Прилогот бр.1.
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5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА
Технички факултет е опремен со најсовремена опрема и наставни средства, што
овозможуваат примена на современи наставни методи. Компјутерската и мернoрегулциона опрема која се користи во едукативниот и научно-истражувачкиот процес е
организирана во 8 лаборатории и 5 компјутерски училници, и тоа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Термотехничка лабораторија
Лабораторија за машински материјали
Лабораторија за електро енергетски системи
Лабораторија за моторни возила
Лабораторија за електротехника
Лабораторија за електроника и електр. мерења
Лабораторија за мултимедија
Мехатроничка лабораторија

1.
2.
3.
4.
5.

Компјутерска училница
Компјутерска училница
Компјутерска училница
Компјутерска училница
Компјутерска училница

304
305
307
408
413.

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Трошоците за реализирање на студиската програма паѓаат на товар на студентите,
односно, трошоците за студирање студентите ги покриваат преку извори на
самофинансирање. Изворите за самофинансирање на студентите може да бидат
потпомогнати со стипендии, средства на компании коишто ги финансираат студиите на
своите вработени како и средства коишто ќе се обезбедат преку други фондови и грантови
на домашни или меѓународни институции. Висината на износот за школарината, начинот
на плаќање и другите услови се регулирани со Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола како и Конкурсот за запишување студенти во прва година на
втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
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7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Подолу е даден табеларен приказ на наставниот кадар вклучен во реализацијата на
наставата на студиската програма, со соодветен избор во наставно – научно звање.
Р.б.

Звање, име и презиме на
наставникот

1.

ред. проф. д-р Зоре
Ангелевски

2.

ред. проф. д-р. Елизабета
Христовска

3.

ред. проф. д-р. Константин
Петковски

4.

вонр. проф. д-р. Силвана
Ангелевска

5.

доц. д-р. Иво Кузманов

6.

доц. д-р. Соња Чаламани
доц. д-р Елена Котевска

Предмети што наставникот ги
предава или е планирано да ги
предава на Единицата каде што се
организира студиската програма
Методи на оптимирање
Менаџмент на информациони
системи
Надежност на технички системи
Современи експериментални
испитувања – напреден курс
Бизнис лидерство
Деловно лобирање
Стратегиски менаџмент – напреден
курс
Напредни методи во одржувањето
Современи методи во менаџмент на
квалитет
Инженерска статистика

Фонд на
часови за
секој
наведен
предмет
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во
реализацијата на студиската програма е даден во Прилог бр.4.

На втор циклус студии акредитирани се следниве ментори:
1. Доц. д-р. Иво Кузманов

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ
ПРЕДМЕТИ
Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени
предмети од студиската програма се дадени во Прилогот бр.2.
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9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО
ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието - ISCD и
Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма од областа Индустриско
инженерство и менаџмент е од мултидисциплинарен карактер и припаѓа во научните
подрачја Техничко-технолошки науки (2) и Општествени науки (5), во полињата: 211
Индустриско инженерство и менаџмент: 21101 Планирање, 21104 Внатрешен транспорт,
21109 Теорија на одлучување, 21110 Операциони истражувања, од полето 212
Компјутерска техника и информатика: 21201 Програмски јазици и технологии, 21203 Бази
на податоци, 21207 Организација и методологија на проектирање на сметачки системи, од
полето 213: 21300 Метрологија 21301 Статистички методи во контрола на квалитет, 21303
Стандардизација, од полето Машинство 214: 21400 Општо машинство, проектирање и
машински конструкции, 21471 Техничка механика и механика на цврсто тело, од полето
506 Организациони науки и управување (менаџмент): 50602 Менаџмент системи, 50605
Стратешки менаџмент, 50613 Деловно комуницирање, 50614 Одлучување, 50622
Управување со човечки ресурси, 50623 Претприемништво.

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Втор циклус на студии - Магистерски академски студии, ниво во Националната
рамка на високо-образовни квалификации VIIA.

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
Намерата на универзитетските студии од областа на Индустрискo инженерство и
менаџмент е образување на студенти за професија магистар по Индустриско
инженерство и менаџмент во согласност со потребите за развој на Република
Македонија.
Основни цели на студиите се:
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Постигнување на компетенции и истражувачки и научно ориентирани академски
способности од областа на Индустриското инженерство и менаџмент. Ова меѓу другото
вклучува и развој на креативни способности за истражување на проблеми, способност за
критично мислење, развивање на способности за тимска работа на реализација на
истражувачки проекти и совладување на научни методи и специфични практични
вештини потребни за извршување на работата.
Образување на кадри кои ќе поседуваат потребни теоретски и практични знаења од
инженерски, менаџерски и информатички дисциплини, во рамки на научно засновано
експертско знаење и практични способности за разбирање на економските и
општествените законитости кои владеат во односите претпријатие-пазар.
Развивање на постојана свест на дипломираните инженери за потребата од
континуирано

сопствено

образување,

усовршување

на

човечките

ресурси

во

претпријатието, стратегиско планирање, образување за примена на општи меѓународни
стандарди и стандарди кои се однесуваат

на специфични области како што се

индустриското инженерство, менаџирањето на деловните процеси, контрола на
квалитетот, обезбедување на квалитет на деловните процеси и услуги, заштитата на
животната средина, заштитата при работа, безбедното производство на храна, безбедност
на информациите и други стандарди
Развивање на способности за соопштување и пренесување на сопствените знаења и
резултати на соработниците на работа и нивно објавување во научната и стручна јавност.
Посебна цел на универзитетските студии од втор циклус по Индустриско
инженерство и менаџмент е развивање на компатибилни студиски програми со
Европскиот систем за високо образование, како низ користење на Европскиот систем за
пренос на бодови, така и низ користење на искуствата на другите европски универзитети
во однос на студиските и предметните програми. Со тоа ќе се постигне поголема
ефикасност и проодност на студиите со одржување на високо ниво на квалитет.
Во тој контекст, Техничкиот факултет–Битола ја усогласува постоечката студиска
програма по Индустриско инженерство и менаџмент (акредитација извршена врз основа
на решение на Одборот за акредитација на високото образование за вториот циклус
универзитетски студии) согласно измените и дополнувањата на Законот за високото
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образование (Сл.весник на РМ бр. 17/2011) и тоа, како на соодносот на задолжителните и
изборните предмети, така и на другите потребни компоненти.

НА
СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
СО
12.
УСОГЛАСЕНОСТ
ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И
СПОРЕДЛИВОСТ СО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ
Студиската програма по Индустриско инженерство и менаџмент – втор циклус на
студии, како програма на научно-истражувачка дејност е застапена на голем број
универзитети во светот. Особено е значајно да се напомене дека програмата во голема
мера кореспондира со европскиот високообразовен простор, пришто предметите кои се
застапени на отсекот се изучуваат на врвните универзитети, како во Европа, така и во
светот. За таа цел, студиската програма комплетно е усогласена со студиската програма на
катедрата за Индстриско инженерство при Универзитетот во Торонто, кој е еден од
водечките институции во светски размери. Доказ за тоа е и официјалното рангирање на
универзитетот како 25-ти универзитет во светот според Шангајската листа.
Во прилог на овој дел се дадени и сличните студиски програми по Индустриско
инженерство и менаџмент кои се реализираат на следните високообразовни институции:
- студии од втор циклус по Индустриско инженерство, на катедрата за Машинство
и Индустриско инженерство, Универзитет Торонто, https://www.utoronto.ca
- студии од втор циклус по Индустриско инженерство на Отсекот за индустриско
инженерство и менаџмент на Факултетот за технички науки во Нови Сад во Република
Србија, http://www.iim.ftn.uns.ac.rs
- студии од втор циклус по Индустриски менаџмент на Отсекот за индустриско
инженерство и менаџмент на Факултетот за технички науки во Нови Сад во Република
Србија, http://www.iim.ftn.uns.ac.rs
Предложената студиската програма од втор циклус по Индустриско инженерство и
Менаџмент на Техничкиот факултет во Битола во голем процент се усогласува со горе
наведените студиски програми за високо образование, што дава можност за мобилност на
академскиот кадар и на студентите.

23

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА

ПРОГРАМА

Знаења и
разбирање

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се
надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и
познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални,
компаративни и критички перспективи во научното поле според
соодветна методологија; Разбирање на одредена област и познавање на
тековните прашања во врска со научните истражувања и новите извори
на знаење; Покажува знаење и разбирање за разни теории,
методологии.

Примeна на
знаењето и
разбирањето

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува
професионален пристап во работата или професијата; Покажува
компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми;
Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на
полето на студирање.

Способност за
проценка

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање
информации, идеи, концепти од релевантни податоци; Донесување
соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените,
научните и етичките аспекти; Способност да оценува теоретски и
практични прашања, да дава објаснување за причините и да избере
соодветно решение.

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со
нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога
Комуникациски критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно
дефинирани; Презема поделена одговорност за колективни резултати;
вештини
Способност за независно учество, со професионален пристап, во
специфични, научни и интердисциплинарни дискусии.
Вештини на
учење

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување
понатамошно знаење и учење со висок степен на независност.
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14. СПЕЦИФИЧНИ
ДЕСКРИПТОРИ
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Знаење и
разбирање

Примeна на
знаењето и
разбирањето

Способност за
проценка

НА

КВАЛИФИКАЦИИ

ЗА

Препознава и помни добро воспоставени начела во рамките на
фундаменталните области од физика, математика, технички и
општествени науки поврзани со индустриско инженерство и
менаџмент.
Опишува и расправа за клучни аспекти и концепти особено во
основните области од индустриското инженерство и менаџментот
како: современиот менаџмент, технологијата на основните
производни/услужни процеси, информационата технологија, логистика
на техничките и човечките ресурси на претпријатието, контролата на
квалитетот во реалните индустриски капацитети, примена на 2D и 3D
апликации во индустриските капацитети итн.
Следи тековни истражувања и развој, како и поширокиот
мултидисциплинарен контекст во полето на индустриското
инженерство и менаџмент.
Одредува и анализира процеси, методи и резултати во областа на
современиот
менаџмент,
технологијата
на
основните
производни/услужни процеси, информационата технологија, логистика
на техничките и човечките ресурси на претпријатието.
Лоцира, формулира и решaва основни проблеми во реален деловен
систем поврзани со дизајнирање, експлоатација, одржување и техничка
контрола, користејќи веќе воспоставени методи.
Избира и користи соодветна опрема, алатки и аналитички методи,
битни за анализa на системот од аспект на менаџирање.
Применува прописи и техники за заштита на животната средина
Прибира, анализира и презентира информации од соодветни податоци
достапни во системите, поврзни со производството, одржувањето,
водењето на организацијата, а непосредно поткрепени со електронски
систем за евиденција
Прави соодветна проценка при применување и оценување на знаење од
клучно значење за редовното работење на системите, земајќи ги во
предвид личните, општествените, научните или етичките аспекти.
Спојува теорија и пракса да реши проблеми во деловните организации,
да ги објасни причините за настанувањето и да избере соодветно
решение.

Комуникациски Комуницира ефективно преку пишани извештаи и усни презентации,
користејќи соодветна терминологија и технички јазик, соодветен за
вештини
производствените системи.
Споделува и расправа за концепти и идеи во областа на Индустриското
инженерство и менаџмент, како со инженерската заедница така и со
целата општествена јавност.
Способен е за тимска работа и активна соработка во рамките на група,
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Вештини на
учење

преку споделување на одговорности и задачи.
Презема иницијатива за идентификување и решавање на потребите за
понатамошно
професионално
образование
во
областа
на
Индустриското инженерство и менаџмент, со висок степен на
самостојност во одлучувањето.
Редовно ги следи најновите достигнувања и научните текови во
областа на Индустриско инженерство и менаџмент, како што се научни
трудови, списанија, семинари, конференции итн.

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студиската програма е во времетраење од 1 (една) година односно 2 (два) семестри.

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ
За успешно завршување на студиската програма студентите треба да се стекнат со
најмалку 60 ЕКТС кредити.

17. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА
СТУДИИТЕ
Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани согласно
Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ - Битола, Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола (член 9 – член 16) и истите се објавуваат во Конкурсот за запишување
студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку
бројот на остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е
дефинирано и опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, којшто е јавно објавен на web страната на Универзитетот.
26

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на
трет циклус студии од соодветната област.

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Предметите на студиската програма се категоризирани во три основни групи,
согласно измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. в. бр. 17, од
11.02.2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети што студентите самостојно
ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот
и изборни наставни предмети од редот на сите изборни наставни предмети застапени во
студиските програми на единиците на државните универзитети.
Вториот циклус студии опфаќа вкупно 4 задолжителни предмети, коишто на
студентот му обезбедуваат 24 кредити. Бројот на изборни предмети, што студентите
самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на единицата на
Универзитетот изнесува 2, коишто на студентот му обезбедуваат вкупно 12 кредити, и
бројот на изборните наставни предмети коишто студентите ги избира од редот на сите
изборни наставни предмети застапени на студиските програми на единиците на државните
универзитети изнесува 1 и тие на студентот му обезбедуваат 6 кредити. Исто така,
студентот има обврска да изработи и јавно да брани магистерски работа (магистерски
труд), којшто се вреднува со 18 кредити.

Табела Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните
предмети за втор циклус на студии
Тип
Број на
Кредити
предмети
Задолжителни предмети
4
24
Изборни предмети – ТФБ
2
12
Изборни предмети – УКЛО
1
6
Магистерска работа
1
18
Вкупно:
60
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Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од
аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети е во согласност со
Законот за високото образование и измените на ЗВО. Исто така и предвидениот фонд
часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно во рамките на оваа
студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование. Ваквиот сооднос
на наставните дисциплини директно води кон исполнување на поставените цели на
студиската програма.

ПРВА ГОДИНА
Шифра
ИИМ 901
ИИМ 902
ИИМ 903
ИИМ 904

Шифра
ИИМ 905
ИИМ 906
ИИМ 907
ИИМ 908
ИИМ 909
ИИМ 910

Прв семестар
Задолжителни предмети
кредити
Надежност на технички системи
6
Стратегиски менаџмент – напреден курс
6
Методи на оптимирање
6
Бизнис лидерство
6
Вкупно кредити I сем.
24
Втор семестар
Изборни предмети ТФБ (се бираат 2)
кредити
Современи методи во менаџмент на
квалитет
6
Напредни методи во одржување
6
Современи експериментални
испитувања – напреден курс
6
Инженерска статистика
6
Изборни предмети УКЛО (се бира 1)
Деловно лобирање
6
Менаџмент на информациони системи
6
Магистерска работа
18
Вкупно кредити II сем.
36
ВКУПНО КРЕДИТИ ПРВА ГОДИНА
60

фонд на часови
3+2
3+2
3+2
3+2

фонд на часови
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
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20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ
ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА
ПРЕДМЕТИТЕ
Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети
Број на задолжителни предмети
Процент на задолжителни предмети
Број на изборни предмети (група 1)
Процент на изборни предмети – група 1
(изборни наставни предмети што студентите самостојно ги
избираат од редот на сите наставни предмети застапени на
единицата на Универзитетот)
Број на изборни предмети (група 2)
Процент на изборни предмети – група 2
(изборни наставни предмети што студентите самостојно ги
избираат од листата слободни изборни предмети,
предложена од секоја единица на Универзитетот посебно)
Вкупно предмети

4
57.2%
2
28.6%

1
14.2%

7

Листа на задолжителни предмети
Шифра
ИИМ 901
ИИМ 902
ИИМ 903
ИИМ 904

Име на предметот
Надежност на технички системи
Стратегиски менаџмент – напреден курс
Методи на оптимирање
Бизнис лидерство

кредити
6
6
6
6

фонд на часови
3+2
3+2
3+2
3+2

кредити

фонд на часови

6
6

3+2
3+2

6

3+2

6
6
6

3+2
3+2
3+2

Листа на изборни предмети
Шифра
ИИМ 905
ИИМ 906
ИИМ 907
ИИМ 908
ИИМ 909
ИИМ 910

Име на предметот
Современи методи во менаџмент на
квалитет
Напредни методи во одржување
Современи експериментални
испитувања
Инженерска статистика
Деловно лобирање
Менаџмент на информациони системи
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21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО
ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се
определува со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во согласност со бројот на расположиви
акредитирани ментори на втор циклус студии. Во прва година во академската 2017/2018
год. планирано е да се запишат вкупно 12 студенти.

22.
ИНФОРМАЦИЈА
ЗА
ОБЕЗБЕДЕНА
ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

ЗАДОЛЖИТЕЛНА

И

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните
програми книжен фонд на домашни и странски монографски публикации; поседува
доволен број преведени книги и литература кои се дел од проектот за превод на странски
книги и стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни списанија
што во целост ја покриваат задолжителна и дополнителна литература за предметите од
студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната литература за секој
наставен предмет е јавно објавена и достапна на web страната на единицата.

23. ИНФОРМАЦИЈА
УНИВЕРЗИТЕТОТ

ЗА

WEB

СТРАНАТА

НА

ЕДИНИЦАТА

И

Web страната на единицата: www.tfb.uklo.edu.mk
Web страната на Универзитетот: www.uklo.edu.mk

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студентот кој ќе ги изврши сите обврски предвидени со студиската програма се
стекнува со звање Магистер по Индустриско инженерство и менаџмент.
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Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот
го стекнува по завршувањето на студиската програма е Master of Science in Industrial
Engineering and Management.

25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ
ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА
Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во
согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на Република
Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на
квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на Република
Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на Европската
асоцијација

на

универзитети

(ЕУА).

Во

согласност

со

зацртаната

мисија на

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење:
настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација.
Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на
наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува
Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската
Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитетот. Покрај
другите индикатори, информации по различни прашања за студиската програма се
добиваат и преку искажаното мислење од организирана студентска анкета во текот на
годината и истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности.

26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА
Во продолжение е даден извадок од Извештајот на Комисијата за самоевалуација
на Технички факултет за Отсекот за индустриско инженерство и менаџмент, за периодот
2012 -2015 година.
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„На Отсекот за индустриско инженерство и менаџмент (ИИМ), во периодот на
самоевалуација делуваат следните студиски програми: Индустриски менаџмент на прв,
втор и трет циклус на студии по системот, 4+1+3.
Како што е напоменато во општиот дел на Извештајот, овој отсек се формира во
1996 година во рамките на ТФБ, со цел да одговори на потребите на пазарот на труд за
профили од оваа област.
Детален опис на студиските програми со ангажиран наставен кадар, предметни
содржини, сооднос на задолжителни и изборни предмети, инфраструктура, стекнато
звање, визија и перспектива по дипломирањето како и други податоци, се дадени во
усвоените Елаборати на студиските програми, по кои се одвиваше/одвива наставата.
Со обработка на Анекс табелите од аспект на сите четири области на работење,
може да се констатира следното:
Отсекот во рамките на органите на Управата учествува со свој претставник –
Раководител на отсекот. Студиските програми на овој отсек и во периодот на
самоевалуација се единствени, по кои се препознава ТФБ во регионот и пошироко,
образувајќи кадри од оваа област. Отсекот од формирањето до денес постојано се
зајакнува со стручен и компетентен наставен кадар кој го оформува образованието во
рамките на својата струка, односно потесна специјалност, според кои се одвива наставата
и се вршат реизбори и избори во повисоки звања, согласно поделбата по подрачја, полиња
и области од Фраскатиевата класификација.
На студиската програма Индустриски менаџмент на прв циклус на студии,
евидентен е постојан и задоволителен интерес за студирање на оваа студиска програма во
периодот на самоевалуација, согласно одобрените квоти. Индикатор се атрактивните
студиски програми, како и солидниот наставен кадар кој учествува во образовниот
процес. Исто така постојан интерес за студирање има и на втор циклус на студии.
Застапеноста на двата пола кај студентите е евидентна, со малку помал број на
претставнички на женскиот пол, што е и понатаму карактеристично за техничките науки.
Заради спецификата на техничките науки, во процесот на образование присутни се
повеќе форми во наставно-образовниот процес на студиската програма, преку предавања
екс катедра (фронтална форма на настава), интерактивна настава, лабораториска
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(практична) настава, семинарска настава, теренска настава и проектна задача. Евидентен е
задоволителен облик на наставно–образовниот процес во повеќето форми, со акцент на
подобрување на одредени форми на образование.
На ниво на ТФБ како и на Отсекот за индустриско инженерство и менаџмент, може
да се констатира надворешна соработка со стопански институции и јавни претпријатија,
образовни/ воспитно-образовни институции, што е верифицирано со потпишани
меморандуми за соработка со голем број фирми и компании, како и други стопански
организации во Битола и пошироко, со реализирана посета на фирми од областа на
индустриското инженерство, автомобилската индустрија и менаџирањето со реалните
индустриски капацитети како и покана на истакнати стручњаци од стопанството за
изведување на предавања, соработка со Дрекслермаер групацијата, Кромберг и Шуберт,
А.Д. ЕЛЕМ - Рек Битола, Графопром Битола и останати стопански субјекти од Битола и
Република Македонија.
Во текот на студирањето студентот се стекнува со вештини со кои се оспособува во
текот на студиите и во текот на своето професионално работење, како што се писмено,
усмено комуницирање, преку работа на компјутер, во лабораторија, во група, преку
подготвување на проекти, со потребно познавање на странски јазици, способност за
анализа на стручна и научна литература, со можност за успешно разрешување на
проблемите, стекнување на менаџерски способности со што дипломираните студенти ќе
бидат барани и препознатливи на пазарот на труд. Констатиран е задоволителен степен на
стекнување на овие вештини во периодот на самоевалуација. Како недостаток е
стекнување на вештина преку работа во лаборатории.
Ангажираноста на студентот во наставно-образовниот процес, преку индивидуално
учење и стекнати кредити на студиската програма, е соодветно застапено како што е
пропишано во законските регулативи и е дадено во соодветните Елаборати по студиски
програми, преку предавања, вежби, консултации, испити, вкупно контакт часови,
самостојно учење, изработка на дипломска работа, пракса, вкупно часови односно вкупно
стекнати кредити.
Средниот постигнат успех од средно училиште на новозапишаните студенти на
оваа студиска програма е многу добар 4 (од максимим 5).
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Годишниот број на дипломирани студенти на прв циклус, магистрирани на втор
циклус е согласно динамиката на упис, односно бројот на студенти на овие студиски
програми.
Периодот на студирање како и постигнатиот просечен успех на студентите е во
рамките на просекот, се студира во просек по пет години на прв циклус на студии.
Студентите покрај наставните, остваруваат и воннаставни активности, за кои се
изјасни самостојно студентскиот парламент на ниво на ТФБ.
Академскиот кадар во последните три години на ниво на студиска програма се
одликува со активно пишување на стручна литература, книги, скрипти, практикуми и
други помагала... Релативно малиот број на напишана стручна литература, се оправдува со
немањето финасиска поддршка за овие авторски дела како дополнителна мотивација.
Учеството на наставниците и соработниците од студиската програма во научноистражувачки и апликативни проекти (национални и меѓународни) во последните три
години е задоволително, особено во делот на меѓународни научно–истражувачки проекти.
Наставниот и соработнички кадар на овој отсек, во периодот на самоевалуација има
активно учество на меѓународни научни конференции, симпозиуми, семинари, кое се
одржува на исто ниво во сите три години, но и со зголемен интензитет во последните 2
години, што е добар показател.
Наставниот кадар е во својство на ментор/член во комисии за одбрана на
магистерски и докторски студии, согласно динамиката на запишување на вакви студенти.
Исто така наставниот кадар има активно учество во објавување на трудови и публикации
во научни списанија како и други публикации, што е добар индикатор.
Во последните три години активно се учествува и во европски проекти, особено во
актуелните ТЕМПУС проекти во извештајниот период.
Вкупниот број на реализирани проекти во последните 3 години, со домашни и
меѓународни институции е на задоволително ниво.
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27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА
*Даден во прилог на Елаборатот
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Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола
Технички факултет– Битола
Индустриски менаџмент
ул. Македонска фаланга 33, 7000 Битола, Република Македонија,
www.tfb.uklo.edu.mk

ДОДАТОК НАДИПЛОМАТА
Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и
УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски
квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото,
контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на
оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари
за вредноста, еквивалентноста со други студии и сугестии за признавање.

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА
1.1 Име:
1.2 Презиме:
1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:
1.4 Матичен број и број на студентско досие:
2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА
2.1 Датум на издавање :

- (број на диплома, датум на дипломирање)
- сериски број на дипломата од Универзитетот, датум на издавање)

2.2 Назив на квалификацијата:

Магистер по Индустриско инженерство и менаџмент

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско
подрачје, поле и област на студиите

Индустриско инженерство и менаџмент, Техничко-технолошки науки,
Индустриско инженерство и менаџмент
Универзитет „Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултетБитола. Државен универзитет, формиран во 1979 год. со одлука на
Собранието на РМ.
Вишата техничка школа е формирана во 1961 год. од страна на
Собранието на општина Битола. Трансформација од Виша Техничка
школа во Технички факултет во 1977 год., со Закон за основање
(Службен весник на СРМ бр.30.77), Реш. бр.06-1945 од 06.07.1977.
Последна акредитација на студиската програма доделена од Одбор за
акредитација бр. 12-150/18 од 21.09.2012

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа
која ја издава дипломата:

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа
(доколку е различна) која ја администрирадипломата:

/

2.6 Јазик на наставата:

Македонски

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):

Академски студии

3.2 Степен (циклус) на квалификацијата; времетраење на
студиите:

Втор циклус, едногодишни студии

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕК

1 година (2 семестри, 15 седмици/семестар), 60 ЕКТС

3.4. Услови за запишување на студиската програма

Завршено четиригодишно универзитетско образование од областа на техничкотехнолошките науки, како и други услови утврдени со Законот за високото
образование, Статутот и Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на втор циклус студии наУниверзитетот „Св. Климент
Охридски“- Битола.

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни):

4.2 Барања и резултати на студиската програма:

4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул,
оценки, ЕК)1

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми
за добивање на оценките)

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Редовни, вонредни
Барањата на студиската програма за втор циклус студии по Индустриско
инженерство и менаџмент се: стекнување на напредни знаења и вештини значајни за
менаџирање и реализација на деловните субјекти, кои овозможуваат активно
вклучување во процесот на менаџирање, контрола на квалитет, управувување со
деловните процеси и индустриски инженеринг. За да се оствари тоа, неопходно е да
се совладаат и надополнат претходно стекнатите знаења од областите на: менаџмент,
контрола на квалитет, машинство, организациски науки и управување. Резултатите
од таа едукација придонесуваат за директна примена на теоретските знаења во
пракса во процесот на работа, овозможувајќи препознавање и справување со
проблемите и процес на континурано управување со деловните процеси.
Студентот магистрира со 60 кредити, со што се стекнува со диплома со назив:
магистер по индустриско инженерство и менаџмент. Процентот на соодносот на
предмети е во согласност со Законот за високо образование. За сите предмети
задолжително/пожелно е посетување на настава. За време на парните семестри
студентот задолжително посетува практична настава во реални индустриски
капацитети.
Национална оцена
Опис
Дистрибуција
10
Извонреден
91-100
9
Одличен
81 - 90
8
Многу добар
71 - 80
7
Добар
61 - 70
6
Доволен
51 - 60
5
Недоволен
0 - 50
Oценката 6 е најниска, а 10 - највисока оцена.
Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех од колоквиумите и/или
завршниот испит (максимум 80 поени), присуство и активност на предавање и вежби
(најмногу 10 поени), изработена семинарска работа/проектни задачи/елаборати
(најмногу 10 поени).
За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни оценки по сите
предмети од студиската програма.

8.1 Видови високообразовни установи

8.2 Вид на студии

8.3 Акредитација на високообразовната установа

8.4 Структура на високообразовните универзитетски
(академски) студиски програми

4.5 Просечна оценка во текот на студиите
5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
5.1 Пристап до понатамошни студии

Стекнатата диплома овозможува продолжување на соодветни докторски студии

5.2 Професионален статус (ако е применливо)

Дипломата овозможува директен пристап кон професионално вработување

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
6.1 Дополнителни информации за студентот:
6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа:

8.5 Структура на високобразовните стручни студии
www.tfb.uklo.edu.mk
www.uklo.edu.mk
tel. +389(0)47 207702
fax. +389(0)47 203370

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:
8.6 Услови за запишување на студиите

7.1 Датум и место:

7.2 Име и потпис:

7.3 Функција на потписникот:

Декан

Ректор

8.7 Систем на оценување
7.4 Печат

1

Додаток 4.3 е Уверението за положени испити

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е највисока автономна јавна
високообразовна, научна, односно уметничка установа која го обезбедува
единството во вршењето и развојот на високото образование, науката, уметноста и
стручноста и непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја
пренесува сознанија од повеќе научни односно уметнички подрачја и дисциплини.
Универзитетските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во
науката и високото образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и
општеството во целост преку оспособување за развој и примена на научните и
стручните достигања.
Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им овозможуваат
вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во
работниот процес.
Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование се
потпира врз функционирањето на Одборот за акредитација и евалуација. Системот
на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование опфаќа:
- одобрување, потврдување и признавање на високообразовна установа и на
студиски програми, за вршење на високообразовна дејност согласно со овој закон,
што се остварува преку акредитација,
- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност, управувањето,
финансирањето, академските и други активности и нејзините приоритети што се
остварува преку системот на евалуација, и
- други активности и механизми преку кои се развива и одржува квалитетот на
високото образование утврдени со закон и актите на телата што го оценуваат
квалитетот на високото образование.
Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три
циклуси на високото образование:
- прв циклус академски студии којшто според правило трае од три до четири години
и со неговото завршување се стекнуваат од 180 до 240 ЕКТС. Лицето кое ги
завршило студиите се стекнува со диплома со додавка на соодветната струка, а во
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по
завршувањето на првиот циклус на студии е baccalaureus односно baccalaurea
- втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до две години
(или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди
за даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат од 60 до 120
ЕКТС.Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и вториот циклус на
универзитетските студии изнесува 300 ЕКТС. Лицето кое ги завршило студиите се
стекнува со научен назив магистер, а во меѓународниот промет и дипломата на
англиски јазик, академскиот назив по завршувањето на вториот циклус е master.
- трет циклус академски студии или докторски студии траат три години и носат 180
ЕКТС. Со јавна одбрана на докторскиот труд стекнува назив доктор на науки
(dr.sc).
Стручните студии траат три години и со нивно завршување се стекнуваат 180
ЕКТС, а по исклучок можат да траат четири години и со тие студии се стекнуваат
240 ЕКТС.
Со завршување на стручните студии се стекнува диплома со додавка на соодветната
струка, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, стручниот назив
по завршувањето на првиот циклус стручни студии е baccalaureus односно
baccalaurea со додавка на струката.
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и со нивното
завршување се стекнува звање специјалист од одредена струка (spec.) кое се
користи покрај стручниот назив стекнат на стручните студии или академските
студии од прв циклус.
Завршено: осумгодишно основно образование (пред воведувањето на
деветгодишното основно образование во 2006/2007 година); четиригодишно средно
образование; четиригодишни академски студии како и други услови утврдени со
Законот за високото образование, Статутот и
Правилникот за условите,
критериумите и правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола.
Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на наставнообразовниот процес и се изразува во поени.
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот (во дeлови или во целина)
студентот може да оствари најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која
се изразува до 10 (десет), при што оценките го означуваат следниов успех:
10 - извонреден
9 - одличен
8 - многу добар
7 - добар
6 - доволен
5 - недоволен
Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој друг
документ и во пријавата за завршното оценување.
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од
завршното оценување по сите наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи
го и завршниот испит.
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ПРИЛОГ БР.3
Предметни програми за предметите вклучени во студиската програма

Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Надежност на технички системи
2.
Код
ИИМ 901
3.
Студиска програма
Индустриско инженерство и менаџмент
4.
Организатор на студиската
Технички факултет-Битола, Отсек за
програма (единица, институт,
индустриско инженерство и менаџмент
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
Прва/
9.
Број на ЕКТС
6
прв
кредити
8.
Наставник
Ред. проф. д-р Елизабета Христовска
Вонр. проф. д-р Силвана Ангелевска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со проблемите на надежноста, трајноста и
издржливоста на техничките системи.
11. Содржина на предметната програма:
Осврт на предметот и развојот на науката за надежноста. Основни поими битни
за разбирање и проучување на надежноста. Математички модели на
распределбата на времето на исправна работа до отказ и модели на
интензитетот на отказите. Методи на проценка на основните показатели на
исправната работа. Пресметка на надежноста со примена на методите на
веројатност.
12. Методи на учење: теоретски предавања и вежби, тимска и индивидуална
работа на проектна и други задачи, самостојно учење дома
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
45 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
48

18.

19.
20.
21.
22.

17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

10 бодови
до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Редовност на предавања, вежби и други
активности
Македонски

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
Анкета на студенти
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1.
Елизабета
Надежност на
Технички
Христовска
технички
факултет системи
Битола
(предавања за
втор циклус)
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1.
Тодор Давчев
Надежност и
Машински
одржување на
факултет техничките
Скопје
системи
2.
Тодор Давчев
Надежност на
Машински
технички
факултет системи
Скопје
3.
S. Jovičić
Osnovi
Mašinski
pouzdanosti
fakultet mašinskih
Beograd
konstrukcija

Година
2010

Година
2009

1992

1990
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Стратегиски менаџмент – напреден курс
2.
Код
ИИМ 902
3.
Студиска програма
Индустриско инженерство и менаџмент
4.
Организатор на студиската
Технички факултет-Битола, Отсек за
програма (единица, институт,
индустриско инженерство и менаџмент
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
Прва/
9.
Број на ЕКТС
6
прв
кредити
8.
Наставник
Вонр. проф. д-р Силвана Ангелевска
Ред. проф. д-р Константин Петковски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање и насочување на студентите со конкретни стратегии за менаџерско
работење, како и активна практична работа со современите стратегии од
областа на стратегискиот менаџмент
11. Содржина на предметната програма:
Природа на стратегиско планирање, Стратегиско планирање на ситуационен
процес, Визии и предуслови за стратегиски менаџмент, SWOT анализа. Процес
на селекција на стратегија, Идентификација на стратегиски алтернативи,
Стратегиски модели и планови.
12. Методи на учење: теоретски предавања и вежби, тимска и индивидуална
работа на проектна и други задачи, самостојно учење дома
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
45 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
50

19.
20.
21.
22.

од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Редовност на предавања, вежби и други
активности
Македонски

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
Анкета на студенти
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1.
Гарет Р. Џонс /
Современ
Превод на
Џенифер М. Џару
менаџмент
стручна
литература од
МОН
2.
3.
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1.
Ли Крајевски /
Менаџмент на
Превод на
Лери Рицман /
операции
стручна
Маној Малхотра
литература од
МОН
2.
3.

Година

Година
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Методи на оптимирање
2.
Код
ИИМ 903
3.
Студиска програма
Индустриско инженерство и менаџмент
4.
Организатор на студиската
Технички факултет-Битола, Отсек за
програма (единица, институт,
индустриско инженерство и менаџмент
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
Прва/
9.
Број на ЕКТС
6
прв
кредити
8.
Наставник
Ред. проф. д-р. Зоре Ангелевски
Доц. д-р Иво Кузманов
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со основни методи на операционите истражувања и
нивната примена и методи на оптимирање.
11. Содржина на предметната програма:
Математичко моделирање на операционо истражувачките проблеми, Линеарно
програмирање, Симплекс метода, Дуална теорија и анализа на осетливост,
Специфични проблеми на линеарното програмирање, Повеќекритериумско
програмирање и формулација на модели на линеарно програмирање, Мрежно
планирање со Симплекс метода на мрежа, Нелинеарно програмирање, Теорија
на масовно опслужување со примена, Теорија на надежност, симулациони
модели
12. Методи на учење: теоретски предавања и вежби, тимска и индивидуална
работа на проектна и други задачи, самостојно учење дома
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
45 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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19.
20.
21.
22.

од 61 до 70 бода
7 (седум)
од 71 до 80 бода
8 (осум)
од 81 до 90 бода
9 (девет)
од 91 до 100 бода
10 (десет)
Редовност на предавања, вежби и други
активности
Македонски

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
Анкета на студенти
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1.
Мару Л. Боас
Математички
Превод на
методи во
стручна
физичките науки литература од
МОН
2.
3.
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1.
Глин Џејмс
Математика на
Превод на
модерен
стручна
инженеринг
литература од
МОН
2.
Маркус Банкс
Визуелни
Превод на
методи во
стручна
општествените
литература од
истражувања
МОН
3.

(D)
(C)
(B)
(A)

Година

Година
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Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

9.

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со
потребните знаења и вештини од лидерството и да се формираат кај студентите
позитивни ставови во однос на потребата од лидерството во подобрување и развој на
организациите преку практицирање на елементите на лидерството
Содржина на предметната програма: Лидерство, Лидерството наспроти менаџментот,
Стратегиско деловно лидерство, Особини и вештини на лидерите, Моќ, власт и
тактики на влијание, Лидерски стилови, Лидери на тимот, Трансформациско
лидерство, Емоционално интелигентно лидерство, Фасилитаторско лидерство,
Харизматско лидерство
Методи на учење: Презентација, работа во групи, студии на случај, латерални
техники за креативно размислување, умствени мапи
Вкупен расположив фонд на време
180
Распределба на расположивото време
3+2
Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
45 часови
16.2. Самостојни задачи
10 часови
16.3. Домашно учење
50 часови

10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

Бизнис лидерство
ИИМ 904
Индустриско инженерство и менаџмент
Технички факултет-Битола, Отсек за
индустриско инженерство и менаџмент
Втор циклус
Прва /
9. Број на ЕКТС
прв
кредити
Ред. проф. д-р Константин Петковски
Доц. д-р Иво Кузманов

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
до 50 бода
оценка)
од 51 до 60 бода

6

80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
54

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до100 бода
10 (десет) (A)
Редовност и активност во наставата –
предавањата и вежбите, успешно полагање на
двата колоквиуми, извршување на домашните
задачи
Македонски јазик
Следењето на квалитетот на наставата ќе се
извршува преку: следењето на редовноста,
активноста и ангажираноста на студентите;
резултатите од колоквиумите и анкетирање на
студентите.

Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1.
Гарет Р. Џонс /
Современ
Џенифер М. Џару
менаџмент

22.2

2.
3.
Дополнителна литература
Автор
Наслов
1.
Менаџмент

Издавач
Превод на
стручна
литература од
МОН

Година

Издавач
Превод на
стручна
литература од
МОН

Година

2.
3.
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Современи методи во менаџмент на
квалитет
2.
Код
ИИМ 905
3.
Студиска програма
Индустриско инженерство и менаџмент
4.
Организатор на студиската
Технички
факултет-Битола,
Отсек
за
програма (единица, институт,
индустриско инженерство и менаџмент
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
Прва /
9.
Број на ЕКТС
6
втор
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Иво Кузманов
Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со современата методологија за менаџирање со
квалитет во производни системи во реални индустриски системи.
11. Содржина на предметната програма:
Дефинирање на поимот квалитет, Реални методологии за менаџирање со
шкартот во производни системи, Методологии за обезбедување и
континуирано унапредување на квалитетот, Основи на стандардизација,
Современи методологии за менаџирање со квалитетот од типот на QFD,
pFMEA, FMEA/FMECA, Six Sigma, Работа со приоритетни броеви на ризик во
производни системи, Статистичка обработка на податоци и современи
методологии за анализа на податоците.
12. Методи на учење: теоретски предавања и вежби, тимска и индивидуална
работа на проектна и други задачи, самостојно учење дома
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
45 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
56

(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Редовност на предавања, вежби и други
активности
Македонски

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
Анкета на студенти
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1.
Денис В. Карлтон/ Модерна
МОН, проект
Џефри М. Перлоф
индустриска
за превод на
организација
стручна
литература
2.
Dr. Nedeljko
Integrirani
FON,
Zivkovic
sistema
Univerzitet
menadzmenta
Beograd
3.
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1.
Доц. д-р. Иво
Контрола на
ТФБ
квалитет во
Кузманов
индустриски
капацитети,
интерна скрипта
2.
Springer corp.
SPSS sotware for Springer corp.
engineers
3.

Година
/

2012

Година
2012

2015
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Напредни методи во одржувањето
2.
Код
ИИМ 906
3.
Студиска програма
Индустриско инженерство и менаџмент
4.
Организатор на студиската
Технички факултет-Битола, Отсек за
програма (единица, институт,
индустриско инженерство и менаџмент
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
Прва /
9.
Број на ЕКТС
6
втор
кредити
8.
Наставник
Вонр. проф. д-р Силвана Ангелевска
Ред. проф. д-р Елизабета Христовска
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со современите методи, начини и техники на одржувањето и со
можностите за нивна примена
11. Содржина на предметната програма:
Теротехнологија, Модели на одржување според состојба, Одржување
ориентирано на погонска сигурност на техничките системи (RCM), Тотално
продуктивно одржување (TPM), Методологија за одредување на p-F интервал,
Индикатори на перформансите во процесот на одржување, Benchmarking во
одржувањето.
12. Методи на учење: теоретски предавања и вежби, тимска и индивидуална
работа на проектна и други задачи, самостојно учење дома
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
45 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
58

19.
20.
21.
22.

од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Редовност на предавања, вежби и други
активности
Македонски

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
Анкета на студенти
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1.
Гарет Р. Џонс /
Современ
Превод на
Џенифер М. Џару
менаџмент
стручна
литература од
МОН
2.
3.
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1.
Тодор Давчев
Надежност и
Машински
одржување на
факултет техничките
Скопје
системи
2.
3.

Година

Година
2009

59

Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Современи експериментални испитувања
– напреден курс
2.
Код
ИИМ 907
3.
Студиска програма
Индустриско инженерство и менаџмент
4.
Организатор на студиската
Технички факултет-Битола, Отсек за
програма (единица, институт,
индустриско инженерство и менаџмент
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
Прва /
9.
Број на ЕКТС
6
втор
кредити
8.
Наставник
Ред. проф. д-р Елизабета Христовска
Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Студентите за стекнат со продлабочени знаења за одредени современи
експерименталните испитувања, како и со способност за истражување и
експериментално решавање на конкретен технички проблем.
11. Содржина на предметната програма:
Продлабочени анализи на теоретските поставки на тензометриската метода.
Видови на современи мерни ленти и начин на нивни избор. Конфигурации на
мерни мостови. Области на примена на тензометриската метода и видови на
мерни големини. Начини на репродукција на измерените големини.
Поврзување на мерната опрема со компјутер, со цел дигитално процесирање на
мерните податоци. Можности за обработка на измерените големини со
компјутер и соодветен софтвер. Разгледување на практични примери на
примена на оваа мерна метода и начините на обработка на измерените
податоци.
12. Методи на учење: теоретски предавања и вежби, тимска и индивидуална
работа на проектна и други задачи, самостојно учење дома
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
45 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
60

18.

19.
20.
21.
22.

усмена)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

10 бодови
до 50 бода
5 (пет)
(F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Редовност на предавања, вежби и други
активности
Македонски

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
Анкета на студенти
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1
1. Елизабета
Методи на
Христовска
експериментни
истражувања
(предавања за
втор циклус)
2. Елизабета
Современи
Христовска
експериментални
испитувања
3.

22.2

Елизабета
Христовска

Современи
експериментални
испитувања Практикум

Дополнителна литература
Автор
Наслов
1.
Brčić, V.; Čukić, R. Eksperimentalne
metode u
projektоvanju
konstrukcija
2.
3.

Издавач
Технички
факултет Битола

Година
2011

Универзитет
„Св. Климент
Охридски“ Битола
Технички
факултет Битола

2012

Издавач
Građevinska
kniga, Beograd

2012

Година
1988
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Инженерска статистика
2.
Код
ИИМ 908
3.
Студиска програма
Индустриско инженерство и менаџмент
4.
Организатор на студиската
Технички факултет-Битола, Отсек за
програма (единица, институт,
индустриско инженерство и менаџмент
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
Прва /
7.
Број на ЕКТС
6
втор
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Соња Чаламани
Доц. д-р Елена Котевска
9.
Предуслови за запишување на
нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Продлабочување на знаењата од одредени области од математичка статистика
кои се потребни за понатамошна научно-истражувачка работа на студентот.
Подигнување на општото образовно ниво, како и натамошно развивање на
систематичноста во работата на студентот. Решавање на конкретни проблеми
со употреба на статистички методи и постапки, совладување со постапките и
процесите на истражување и примена на знаењата во пракса, со цел успешно
пратење на наставата.
11. Содржина на предметната програма:
Веројатност на случаен настан, случајни променливи, гранични теореми на
теоријата на веројатност, статистичка анализа, теорија на примерок, теорија на
оценки, верификација на статистички хипотези, корелациона и регресиона
анализа, системи за масовно опслужување.
12. Методи на учење: интерактивна настава, програмска задача, самостојни задачи
колоквиуми, одржување консултации со студентот, семинарска работа
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
45 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
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18.

Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

19.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
Метод на следење на
Евалуација и самоеваулација
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
1.
С. В. Вукадиновиќ Елементи
Привредни
теорије
преглед,
22.1
вероватноќе и
Београд
математичке
статистике
2.
З. Ивковиќ
Математичка
Научна књига,
статистика
Београд

20.
21.
22.

Доплнителна литература
Автор
1.
Џон А. Рајс
22.2

до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Редовност на предавања и вежби

Наслов
Математичка
статистика и
анализа на
податоци (трето
издание, превод
од англиски
јазик)

Издавач
Арс Ламинапубликации

Година
1981

1975

Година
2014
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Прилог бр.3 Предметна програма од втор циклус на студии
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма
Организатор на студиската
програма (единица, односно
институт, катедра, оддел)
Степен (прв, втор, трет циклус)
Академска година / семестар

8.

Наставник

Деловно лобирање
ИИМ 909
Индустриско инженерство и менаџмент
Технички факултет-Битола, Отсек за
индустриско инженерство и менаџмент
Втор циклус
Прва /
9. Број на ЕКТС
втор
кредити
Ред. проф. д-р Константин Петковски
Вонр. проф. д-р Силвана Ангелевска

6

9.

Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со
потребните знаења и вештини од деловното преговарање и да се формираат кај
студентите позитивни ставови во однос на потребата од преговарањето како форма
на договорање и соработка со деловните партнери и клиенти .
11. Содржина на предметната програма: Конфликти и разрешување на конфликти;
Преговарањето како стратегија за разрешување на кон фликти во деловното
работење; Типови на преговарачи; Интегративен и дистрибутивен пристап во
преговарањето; Стратегии на преговарање; Подготовка за преговори; Фази и чекори
во процесот на преговарање; Стилови на преговарање; Типични грешки на
преговарачите; Страни во преговорите; Фактори кои влијаат врз преговорите;
Поврзаноста на преговарањето и културата; Лобирањето како дел од преговарањето.
12. Методи на учење: Презентација, работа во групи, студии на случај, латерални
техники за креативно размислување, умствени мапи
13. Вкупен расположив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположивото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
45 часови
16.2. Самостојни задачи
10 часови
16.3. Домашно учење
50 часови
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)

80 бодови
10 бодови
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17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит

20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата

22.

10 бодови
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до100 бода
10 (десет) (A)
Редовност и активност во наставата –
предавањата и вежбите, успешно полагање на
двата колоквиуми, извршување на домашните
задачи
Македонски јазик
Следењето на квалитетот на наставата ќе се
извршува преку: следењето на редовноста,
активноста и ангажираноста на студентите;
резултатите од колоквиумите и анкетирање на
студентите.

Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1.
Гарет Р. Џонс /
Современ
Џенифер М. Џару
менаџмент

22.2

2.
3.
Дополнителна литература
Автор
Наслов
1.
Менаџмент

Издавач
Превод на
стручна
литература од
МОН

Година

Издавач
Превод на
стручна
литература од
МОН

Година

2.
3.
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент на информациони системи
2.
Код
ИИМ 910
3.
Студиска програма
Индустриско инженерство и менаџмент
4.
Организатор на студиската
Технички факултет-Битола, Отсек за
програма (единица, институт,
индустриско инженерство и менаџмент
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
Прва /
9.
Број на ЕКТС
6
втор
кредити
8.
Наставник
Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски
Доц. д-р Иво Кузманов
9.
Предуслови за запишување на
нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Основни мутидисциплинарни познавања за е-Бизнис
11. Содржина на предметната програма:
Запознавање и проучување на основните техники за анализа, дизајн на
компјутерски-базирани информациони системи. Структурна и објектноориентирана анализа. Примена на светскиот стандард за анализа и
документација на информациони системи УМЛ. Проучување на основните
техники за менаџирање на информациони системи. Основни функции и
процеси во претпријатијата (посебно кај дигиталните фирми) што треба да се
опфатат со информационите системи. Влијание на новите технологии, посебно
оние базирани на употреба на Интернет кај современите информациони
системи и нивното менаџирање. Типови на информациони системи (од
оперативно до стратегиско ниво). Информациони системи базирани на
безжични и мобилни технологии и сервиси. Менаџирање на информационис
истеми базиранина пресметки во облак. Квалитетот на услуги (сервиси) и
современи проценки на успешно работење како предизвик на менаџирањето со
фирмите. Најнови трендови во развојот на фирми на глобалната мрежа
(Интернет) и управување на таквите фирми.
12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски
вежби, изработка на проекти, одржување консултации со студенти.
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
45 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
17. Начин на оценување
66

17.1
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Тестови
80 бодови
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
Редовност на предавања, вежби и други
завршен испит
активности
Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
Метод на следење на
Анкета на студенти
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Година
22.1
1. Colin Comb
Introducton to
Elsevier
2005
e-Business ISBN–13:
management and
9780-7506strategy
6731-9
2. In Lee
Encyclopedia of
IGI Global
2010
e-business
ISBN 978development and
161520-612-4
management in the
global economy
3.
Дополнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Година
22.2 1.
Fransis Boto
Dictionary of
Wiley&Sons.
2003
e-Business
ISBN 0-47084470-1
2.
3.
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ПРИЛОГ БР.4
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми
Прилог
бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на
докторски трудови
Име и презиме
Зоре Ангелевски
Датум на раѓање
13.02.1960 г.
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Редовен професор
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
Доктор на
1999
Технички факултет
стекнал со научен степен
технички науки
– Битола,
Универзитет
Св.„Климент
Охридски“ - Битола
Магистер на
1987
Машински факултет
технички науки
– Скопје,
Универзитет
„Кирил и Методиј “
- Скопје
Дипл. маш. инж. 1982
Технички факултет
– Битола
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е
наведе институцијата каде
избран
работи, звањето во кое е избран
Технички Факултет
Редовен професор
и во која област
Битола
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Операциони истражувања
Индустриско инженерство и менаџмент
2 Веројатност и статистика
Индустриско инженерство и менаџмент
3 Инжиненерско проектирање Индустриско инженерство и менаџмент
4 3Д моделирање
Индустриско инженерство и менаџмент
5 Инжинерско проектирање
Графичко инженерство
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Методи на опримирање
Индустриско инженерство и менаџмент
2 Дизајн и амабалажа
Графичко инженерство
3
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
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10.

Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Методи на оптимирање
Индустриско инженерство
2
3
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1. prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,
Effective environmental
International
prof. Silvana Angelevska,
performance as a part of a
Journal of
PhD. 2, prof. Zore
model for organizational
Information,
Angelevski, PhD. 3
perfection
Business
and
Managemen
t, Vol. 5,
No.1, 2013,
труд со
импакт
фактор
2. Иво Кузманов, Силвана
ПОВРЕДИТЕ КАКО
OSN – BON
Ангелевска, Зоре
ЕЛЕМЕНТ ОД
–TON
Ангелевски, Стојанче
СЕКОЈДНЕВНОТО
International
Нусев, Васко Стојановски
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА
Conference
ИНДУСТРИСКИТЕ
held in
КАПАЦИТЕТИ ВО
Ohrid 2015
БИТОЛАСКИОТ РЕГИОН
INJURIES AS EVERYDAY
ELEMENT INTO
INDUSTRIAL ENTITIES
FROM BITOL
10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до
пет)
Автори
Наслов
Издавач/
година
1
2
3
4
5
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
1
2
3
4
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10.4

11.

12.

5
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1.

prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,
prof. Silvana Angelevska,
PhD. 2, prof. Zore
Angelevski, PhD. 3

2.

Иво Кузманов, Силвана
Ангелевска, Зоре
Ангелевски, Стојанче
Нусев, Васко Стојановски

Effective environmental
performance as a part of a
model for organizational
perfection

Издавач/
година
International
Journal of
Information,
Business
and
Managemen
t, Vol. 5,
No.1, 2013,
труд со
импакт
фактор
OSN – BON
–TON
International
Conference
held in
Ohrid 2015

ПОВРЕДИТЕ КАКО
ЕЛЕМЕНТ ОД
СЕКОЈДНЕВНОТО
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА
ИНДУСТРИСКИТЕ
КАПАЦИТЕТИ ВО
БИТОЛАСКИОТ РЕГИОН
INJURIES AS EVERYDAY
ELEMENT INTO
INDUSTRIAL ENTITIES
FROM BITOL
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
Повеќе од 30
11.2 Магистерски работи
Повеќе од 10
11.3 Докторски дисертации
1
ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)
во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/
година
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
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Автори

12.3

Наслов

Издавач/
година
1. prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,
Effective environmental
International
prof. Silvana Angelevska,
performance as a part of a
Journal of
PhD. 2, prof. Zore
model for organizational
Information,
Angelevski, PhD. 3
perfection
Business
and
Managemen
t, Vol. 5,
No.1, 2013,
труд со
импакт
фактор
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференција
1.
2.
3.
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Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
бр. 4
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Елизабета Христовска
2.
Датум на раѓање
12.11.1969 година
3.
Степен на образование
VIII степен
4.
Наслов на научен степен
доктор на технички науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
Дипломиран машински Технички факултет 1993
стекнал со научен степен
инженер
Битола
Магистер
Машински факултет - 1997
Скопје
Доктор на технички
Машински факултет - 2000
науки
Скопје
6.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
2. Техничко214 Машинство 21400 Општо
технолошки науки
машинство,
проектирање и
машински
конструкции
7.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
2. Техничко214 Машинство 21400 Општо
технолошки науки
машинство,
проектирање и
машински
конструкции
21413 Транспортна
механизација
21417 Техничка
механика и
механика на цврсто
тело
8.
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран
наведе институцијата каде
Технички факултет Редовен професор
работи, звањето во кое е избран Битола
21400 Општо машинство,
и во која област
проектирање и машински
конструкции
21413 Транспортна
механизација
21412 Земјоделско
машинство и
механизација
21417 Техничка механика
и механика на цврсто
тело
9.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
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9.1
1.

Наслов на предмет
Средства за транспорт

2.
3.

Метални конструкции
Основи на машинство

4.

10.

Студиска програма/институција
Машинство, Индустриски менаџмент /
Технички факултет
Машинство / Технички факултет
Индустриски менаџмент, Графичко
инженерство и дизајн / Технички факултет
Индустриски менаџмент / Технички факултет

Современи
експериментални
испитувања
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1. Надежност на технички
Индустриски менаџмент, Графичко
системи
инженерство и дизајн / Технички факултет
2. Современи
Индустриски менаџмент / Технички факултет
експериментални
испитувања – напреден курс
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1. Методологија на научна и
Индустриски менаџмент / Технички факултет
стручна работа
2. Надежност на технички
Индустриски менаџмент, Графичко
системи – напреден курс
инженерство и дизајн / Технички факултет
3. Напредни техники за развој Индустриски менаџмент / Технички факултет
и унапредување на
производи и процеси
4. Надежност на машински
Машинство / Технички факултет
системи
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1. Elizabeta Hristovska
Access to modeling of truss- 13th International
joints on carrying structure- scientific congress
lattice girder
- winter session
“Machines,
Technologies,
Materials”,
Borovetz,
Bulgaria / 16.19.03.2016
2. Z.V. Sovreski,
Investment analysis for
Second
cleaner production in
international
thermal power plants from
conference of
E. Hristovska,
energy-economic aspect
applied sciences
ICAS, organized
F. Sinani,
by University of
73

S. Simeonov,

10.2

Tetova and
Northern Illinois
University USA,
S. Aruci,
Tetova,
Macedonia / 13
V. Jovanovska
May 2016
3. Elizabeta Hristovska
Guidelines for modelling
8 th International
lattice girder structure with
Congress of
cantilever design
Croatian Society
of Mechanics,
Opatia, Croatia /
29 September-2
October 2015
4. Elizabeta Hristovska,
Methodology for assessing
Trans &
the safety of a gearbox under MOTAUTO’15,
dynamic load
XXIII
Sevde Stavreva
International and
technical
conference on
transport, roadbuilding,
agricultural,
hoisting & hauling
and military
technics and
technologies,
Varna, Bulgaria /
24-27.06.2015
5. S. Stavreva,
Improving energy efficiency 12 th International
of data centres
Conference on
Accomplishments
C. Dimitrieska,
of Electrical and
Mechanical
I. Andreevski,
Engineering and
Information
S. Vasilevska,
Technology
DEMI 2012,
E. Hristovska
Banja Luka,
Bosnia and
Herzegovina /
May 2015
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1. Kiril Popovski,
Cooperation among
INTEREG IIIA
educational & research
PROGRAMME /
74

Elizabeta Hristovska и др.

10.3

institutions, INTEREG IIIA
PROGRAMME, GreеceFYROM, Project
coordinator Aristotle
University of Thessalonica,
Macedonian partner Faculty
of Technical Sciences Bitola
2. Bozin Donevski,
Developing Quality in
Higher Education,
Elizabeta Hristovska и др.
TEMPUS-CARDS Project
No SM-SCM-CO22A062006
3. Елизабета Бахтовска,
Истражување на
Елизабета Христовска и др. влијанието на механичките
оптоварувања врз
динамичката издржливост
на еднозглобен просторен
дампер за сноп од две
проводни јажиња
4. Elizabeta Bahtovska,
Implementation of ECTS at
University St. Kliment
Ohridski, Tempus UM_JEPElizabeta Hristovska и др.
15058-2000
5. Elizabeta Hristovska и др.
Development of cultivator’s
production in the Pelagonian
region
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Елизабета
Христовска
Земјоделски
машини и
1.
механизација, учебник
2.

Елизабета Христовска

Земјоделско машинство,
учебно помагало

3.

Елизабета Христовска

4.

Елизабета Христовска

5.

Елизабета Христовска

Современи
експериментални
испитувања, учебник
Современи
експериментални
испитувања - Практикум,
учебно помагало
Средства за транспорт

6.

Елизабета Христовска

Програмски задачи по
средства за транспорт,
учебно помагало

2007

EU / 2007-2008

МОН на РМ /
2001-2004

EU / 2001-2003

GTZ / 2003

Издавач/година
Македонско
научно друштво
– Битола / 2011
Македонско
научно друштво
– Битола / 2011
Технички
факултет Битола / 2012
Технички
факултет Битола / 2012
Технички
факултет Битола / 2013
Технички
факултет Битола / 2013
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10.4

11.

12.

7.

Елизабета Христовска

Метални конструкции,
учебник

8.

Елизабета Христовска

Збирка задачи по метални
конструкции

Технички
факултет Битола / 2014
Технички
факултет Битола / 2014

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1. Е. Христовска,
Оптоварување на
конзолата на работното
тркало и нејзините затеги
И. Кузманов,
за ротирачки багер
С. Ставрева

Издавач/година
Меѓународно
советување
„Енергетика
2016“ ЗЕМАК,
Охрид,
Македонија / 0608 октомври
2016
Технички
2. Елизабета Христовска
Анализа на
факултет оптоварувањето од ветер
Битола, Зборник
кај машинските
на трудови /
конструкции
2015
Технички
Критериуми за оценка на
3. Елизабета Христовска,
факултет сигурноста на редуктор
Битола, Зборник
Севде Ставрева
на трудови /
2014
Методологија за пресметка Технички
4. Елизабета Христовска
факултет на оптоварувањето на
Битола, Зборник
потпорните столбови на
на трудови /
жичара седишница
2013
Технички
Дефинирање на
5. Елизабета Христовска
методологија за пресметка факултет на силите на оптоварување Битола, Зборник
трудови /
и деформациите на јажето на
2012
помеѓу потпорните
столбови на жичара
седишница
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
20
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
1
Зa ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1. Elizabeta Hristovska
The strain of clamps on
International
carrying structure
journal for
76

12.2

science, technics
and innovations
for the industry
MTM-Machines,
Technologies,
Materials / Issue
10, 2016
2. Elizabeta Hristovska
Access to modeling of truss- International
joints on carrying structure- journal for
lattice girder
science, technics
and innovations
for the industry
MTM-Machines,
Technologies,
Materials / Issue
5, 2016
3. Elizabeta Hristovska,
Methodology for assessing
International
the safety of a gearbox under journal for
dynamic load
science, technics
Sevde Stavreva
and innovations
for the industry
MTM-Machines,
Technologies,
Materials / Issue
7, 2015
Methodology for
4. Elizabeta Hristovska
International
determining of the tensile scientific
force within the steel rope
magazine
of conveyor
UKLO,
Horizonts /
Year X, Volume
1, 2014
Elizabeta
Hristovska
Modelling
of
riveted
truss
5.
International
joints in lattice girder
scientific
magazine
UKLO,
Horizonts /
Year VIII,
Volume 8, 2012
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1. E. Hristovska,
Load functions on the
International
cantilever beam carrying
Journal of
structure and its clamps
Scientific and
77

S. Nusev, I. Kuzmanov,

12.3

Engineering
Research /
Volume 7, Issue
S. Stavreva, Z. Sovreski
4, pp. 1435-1439,
2016
2. Elizabeta Hristovska
Establishing a methodology Journal Tribology
for experimental measuring
in industry / Vol.
of loads and stress state
37, No. 4, pp.
determination on clamp dogs 464-472, 2015
of carrying structures
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
собир/конференција
1. Z.V. Sovreski,
Investment analysis
Second international
13 May
for cleaner
conference of applied 2016
production in
sciences ICAS,
E. Hristovska,
thermal power plants organized by
from energyUniversity of Tetova
F. Sinani,
economic aspect
and Northern Illinois
University USA,
S. Simeonov,
Tetova, Macedonia
S. Aruci,

2.

3.

V. Jovanovska
Elizabeta Hristovska

Access to modeling
of truss-joints on
carrying structurelattice girder

Elizabeta Hristovska, Methodology for
assessing the safety
Sevde Stavreva
of a gearbox under
dynamic load

13th International
scientific congress winter session
“Machines,
Technologies,
Materials”, Borovetz,
Bulgaria
Trans &
MOTAUTO’15,
XXIII International
and technical
conference on
transport, roadbuilding, agricultural,
hoisting & hauling
and military technics
and technologies,
Varna, Bulgaria

16.-19.03.
2016

24.-27.06.
2015
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Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
бр. 4
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Константин Петковски
2.
Датум на раѓање
10.08.1952
3.
Степен на образование
III циклус на студии
4.
Наслов на научен степен
Доктор по Кадровски менаџмент
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
I циклус на студии
Електро1978
стекнал со научен степен
машински
факултет, Скопје,
Македонија
II циклус на студии
Институт за
1996
социолошки и
политичко-правни
истражувања,
Скопје,
Македонија
III циклус на студии Институт за
1998
социолошки и
политичко-правни
истражувања,
Скопје,
Македонија
6.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Менаџмент на
Менаџмент
Лидерство
човечки ресурси
7.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Менаџмент на
Менаџмент
Лидерство
човечки ресурси
8.
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е избран
наведе институцијата каде
Технички факултет,
Редовен професор
работи, звањето во кое е избран Универзитет „Св.
и во која област
Климент Охридски“
Битола
9.
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Вовед во менаџмент
ИМ/ГИД/ ТФБ
2 Стратегиски менаџмент
ИМ/ ТФБ
3 Деловна комуникација
ИМ/ ТФБ
4 Претприемништво и мал бизнис
ИМ/ ТФБ
5 Менаџмент на човечки ресурси
ИМ/ ТФБ
6 Финансиски менаџмент
ИМ/ ТФБ
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
79

1
2
3
9.3

10.

Менаџмент на човечки ресурси
ИМ/ ТФБ
Бизнис лидерство
ИМ/ГИД/ ТФБ
Деловно лобирање и
ИМ/ ТФБ
програмирање
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Современи аспекти на
ИМ/ТФБ
менаџмент на човечки
ресурси
2 Современи аспекти на
ИМ/ТФБ
лидерството
3

Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
1. Fanche Joshevska,
Leadership styles as a
Konstantin Petkovski, determinant for resistance to
Gordana Baltovska
change

2.

Fanche Joshevska,
Konstantin Petkovski,
Gordana Baltovska

The behavior of the managers
to human resources as a factor
in building a good
organizational climate

3.

Fanche
Joshevska, Personal characteristics and
Konstantin Petkovski, social values as factors for
Violeta Milenkovska: (non)-practicing organizational
learning,

4.

Konstantin Petkovski,
Fanche Joshevska,
Violeta Milenkovska

Non-practicing the dialogue as
a factor of non-development of
the organizational learning

5.

Konstantin Petkovski,

Some aspects and features of

Издавач/година
Global Journal of
Human Resource
Management Vol.4,
No.5, pp.26-34,
September
2016IMPACT
FACTOR = 7.71
Global Journal of
Human Resource
Management vol.4,
no.4, pp.1-11, july
2016IMPACT
FACTOR = 7.71
MERIT RESEARCH
JURNALS of
EDUCATION and
REVIEW, ISSN:
2350-2282, Vol.3
No.8, August, 2015
ISI IMPACT
FACTOR = 0.264
Global Journal of
Management and
Business Research: B
Ekonomics and
Commerce Volume 15
Issue 5 Version 1.0,
USA, 2015 EBSCO
Journal of economics,
80

Ace Milenkovski,
Mijalce Gjorgievski

10.2

10.3

10.4

tourism management in
Macedonia

University of Tourism
and Management in
Skopje, Vol 6 Number
1 June 2015, ISSN:
1857-6982 EBSCO
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1. Prof. d-r Don Rops&
Project: Curriculum Development
Prof. d-r Konstantin
Trajectory,, realized by the Business
Petkovski
Start – up Centre &SPARK
2009-10
Nedherland
2.
Team Leader for providing
Research: Entrepreneurial
Aspirations of the Students from the
Д-р Константин
University St.Kliment Ohridski 2008-2009
Петковски
Bitola, realized by the Business Start
– up Centre &SPARK Nedherland –
Research Example: 1748 Students
3.
4.
5.
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1. Кonstantin Petkovski,
Management in Healthcare
Makerere
Valentina Simonovska, Mome
University,
Spasovski, Elizeus
Kampala –
Rutebemberwa
Uganda, 2014
Предизвиците на
менаџментот и
2015
2. Константин Петковски,
лидерството во воспитнообразовните организации
Фанче Јошевска
Современи аспекти на
2015
лидерството во воспитно3. Константин Петковски,
образовните организации
Фанче Јошевска
4. Константин Петковски
Деловно лидерство
Универзитет за
туризам и
менаџмент,
Скопје, 2010
5.
Универзитет за
Д-р Константин Петковски
Менаџмент на човечки
туризам и
и Д-р Александра
ресурси
менаџмент Стоилковска
Скопје, 2010
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
81

11.

1.

Konstantin Petkovski, Fance
Joshevska

Need for Leadership Skills
of Managers in Macedonia

2.

Konstantin Petkovski, Fance
Joshevska

Analysis of a model of
teamwork by Hill

3.

Konstantin Petkovski

Required Skills and
Leadership Characteristics
of a Modern Manager in
Tourism and Hospitality

4.

Konstantin Petkovski, Biljana
Matevska

Web based dss and ret
screen – software solution
for energy management and
its impact on the
improvement of modern
industrial management

5.

Konstantin Petkovski, Biljana
Matevska

E–Governance, Institucional
Model

Global Journals
Inc. (US) GJMBR Global
Journal of
Management and
Business
Research Vol
14-A Issue 5
Version 1.0.,
2014 EBSCO
Journal of
economics,
University of
Tourism and
Management in
Skopje, 2014
EBSCO
Journal of
Economics Vol
3, University of
Tourism and
Management
Skopje,2012
EBSCO
XVI-th
International
Scientific
Conference on
Industrial
Systems 2014”
Univerzitet u
NovomSadu
VI-th
International
Scientific
Conference “Egovernance”
jointly with the
“Science Days –
2014” of TUSofia

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
Ментор на повеќе од 40 дипломски работи
82

11.2

Магистерски работи

Ментор на повеќе од 60 магистерски работи, од
кои би навел неколку, на неколку различни
Универзитети
1. Шиклоска Д., „Директорот како лидер во
основното образование“Технички факултет
Битола, 2015
2. Павловска Б., „Утврдување потреба за обука
кај менаџерите во малиот и среден
бизнис“Технички факултет Битола, 2015
3. Јовановска Н., „Појавата на конфликтите и
стресот на работно место како фактори кои
влијаат врз ефикасноста на работењето и
задоволството на вработените“,Технички
факултет Битола, 2014
4. Дуковски З., „ Емоционално интелигентно
лидерство – фактор за ефикасна работа на
раководните структури во МВР“ Технички
факултет Битола, 2013
5. Здравковска К., „Претприемачки
карактеристики и претприемачко однесување
кај луѓето од деловниот свет“ Технички
факултет Битола, 2013
6. Крстевски Ѓ., „Современиот лидер како
фактор за успешност на компаниите“
Технички факул тратегиски аспекти на
менаџментот во здравството“ Технички
факултет Битола, 2012
7. Мавровски С., „Дизајнирање модел на
служба на човечки ресурси во РЕК Битола“ТФБ, 2011
8. Дајовски А., „Потреби и можности за
современ пристап кон деловното лидерство“
ТФБ, 2011
9. Горан Козаров: „Управување со времето како
фактор на деловното лидерство“ Технички
факултет Битола, 2011
10. Адмир Дајовски: „Потреби и можности за
современ пристап кон деловното
лидерство“Технички факултет Битола, 2011
11. Гордана Милошевска:Дијагноза на
индивидуалните и организациските потреби
на градинката како предуслов за квалитетно
воспитание и образование, Универзитет за
туризам и менаџмент, Скопје, 2010
12. Розита Талевска Христовска: Лидерските
стилови како фактор на менаџментот на
човечки ресурси Универзитет за туризам и
менаџмент, Скопје, 2010
13. Николина Иванова,Комуницирање,
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11.3

12.

Докторски дисертации

пречкивокомуницирањето и
стратегиизасправувањесоконфликтивопроцес
отнаизвршувањенаработатанаизвршителот,
Универзитет за туризам и менаџмент, Скопје,
2010
14. Соња Панева: Правила за професионално
однесување на наставникот како лидер во
училницата, Унверзитет за туризам и
менаџмент, Скопје, 2010
15. Гордана Лазароска: Компонентите на
емоционално интелегентното лидерство како
фактор за ефективност во работењето,
Институт за социолочки и политичко правни
истражувања, Скопје, 2009
16. Иванка Славковска: Емоционалната
интелегенција и трансформациското
лидерство, Институт за социолошки и
политичко правни истражувања, Скопје, 2009
17. Рефика Селимовиќ: Потреби и
можностизаорганизирањенасекторотзаобразо
ваниевоединицитеналокалнасамоуправазаобе
збедување
иконтроланаквалитетотвообразованието,
Институт за социолошки и политичко правни
истражувања, Скопје, 2009
18. Татајана Цветковска: Потреби, можности и
предиз-вици
за
осовременување
на
содржината на програмата за обука на
директори
на
училиште
и
нејзина
реализација, Филозофски факултет, Скопје,
2008
1. Јошевска Ф., „Моделот на тимско водство на
Хил и организациската рамка според Адаир како
потребни фактори за ефикасност и ефективност
во работата на една организација, Технички
факултет Битола, 2014
2.Алифета Селими, Институт за социолошки и
политичко правни истражувања, под наслов:
„Улогата на водството во маркетиншкиот
менаџмент во трговијата“ 2008
3. Александра Стоилковска, Партнерството со
родителите на учениците како детерминанта за
подобрување на училишната клима и работата на
училиштето,Институт за социолошки и
политичко правни истражувања, Скопје, 2007

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
84

Автори
Konstantin Petkovski, Fanche
Joshevska, Violeta
Milenkovska

Наслов
Non-practicing the dialogue
as a factor of nondevelopment of the
organizational learning

2.

Konstantin Petkovski, Ace
Milenkovski, Mijalce
Gjorgievski

Some aspects and features
of tourism management in
Macedonia

3.

Konstantin Petkovski, Fance
Joshevska

Need for Leadership Skills
of Managers in Macedonia

4.

Konstantin Petkovski, Fance
Joshevska

Analysis of a model of
teamwork by Hill

1.

12.2

Издавач/година
Global Journal of
Management and
Business
Research: B
Ekonomics and
Commerce
Volume 15 Issue
5 Version 1.0,
USA, 2015
EBSCO
Journal of
economics,
University of
Tourism and
Management in
Skopje, Vol 6
Number 1 June
2015, ISSN:
1857-6982
EBSCO
Global Journals
Inc. (US) GJMBR Global
Journal of
Management and
Business
Research Vol 14A Issue 5 Version
1.0., 2014
EBSCO
Journal of
economics,
University of
Tourism and
Management in
Skopje, 2014
EBSCO

5
6
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1. Fanche Joshevska, Konstantin Personal characteristics and
Merit research
Petkovski, Violeta
social values as factors for
jurnals of
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Milenkovska

2.

FancheJoshevska
Konstantin Petkovski
RistoStefanovski

12.3

(non) - practicing
organizational learning

The behavior of the managers
to human resources as a factor
in building a good
organizational climate

education and
Review ISSN:
2350-2282,
Vol.3 No.8,
August, 2015
ISI IF= 0.264
European Centre
for Research,
Training and
DevelopmenUK,
2016 IF

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференциј
а
1. Konstantin
Factors for Good
ХІІ International
2014
Petkovski, Kire
Climate in
Scientific
Popovski, Fanche
Educational
Conference
Joshevska
Organizations
Management and
Engineering`14,
organizing by
University of Sofia,
Sozopol,
2. Konstantin
E–Governance,
VI-th International
2014
Petkovski, Biljana
Institucional Model
Scientific
Matevska
Conference “Egovernance” jointly
with the “Science
Days – 2014” of TUSofia
3. Kire Popovski,
Computer Program
ХІІ International
2014
Konstantin
for Ring-Type Water Scientific
Petkovski,Blagoj
Networks,
Conference
Ristovski
Organizations
Management and
Engineering`14,
organizing by
University of Sofia,
Sozopol
4.
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Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Силвана Ангелевска
23.10.1968
VIII
д-р на технички науки
Образование
Година
Дипл. маш. инж.
1992

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Поле
Општествени науки Организациони
науки и
управување
(Менаџмент) 506

Институција
Технички факултет
Битола
Машински
факултет Скопје
Технички факултет
Битола
Област
Менаџмент
системи ,
Стратегиски
менаџмент, друго

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Поле
Општествени науки Организациони
науки и
управување
(менаџмент) 506

Област
Менаџмент
системи,
Стратегиски
менаџмент, друго

8.

Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во
кое е избран и во која
област

Институција

М-р по машински
науки
Д-р на техн. науки

9.

2002
2007

Технички факултет Битола

Звање во кое е избран и
област
доцент

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус
на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Менаџмент на одржување
Индустриски менаџмент, Графичко
инженерство/ ТФБ
2.
Менаџмент на квалитет
Индустриски менаџмент, Графичко
инженерство/ТФБ
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3.

10.

Технолошка припрема за
Графичко инженерство/ТФБ
печатење
4.
Современи методи во менаџмент Индустриски менаџмент/ТФБ
на квалитет
5.
Одржување на машини и опрема Машински отсек/ТФБ
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Напредни методи во одржувањето Индустриски менаџмент Технички
факултет Битола
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
С.Ангелевска,
Паралела на барањата
Зборник на трудови,
З.Ангелевски,
на OSHAS 18001:1999 и
Технички факултет,
стандардот OSHAS
Битола, 2011
И.Кузманов
18001:2007 – насоки за
унапредување на системот за
управување со безбедноста и
здравјето на работното
место
2.
V.Dancevska,
Cause-Effect Implication on the Suvremeni Promet,
I.Cvetanovski,
Traffic Policy Model in the
Vol.30, No.5, pp.359S.Angelevska
Republic of Macedonia,
361, Zagreb, 2010
3.
S.Angelevska, T.Jolevski, Applying Benchmarking
Knowledge
V.Dancevska
Process in Maintenance
Management Journal,
Management
No.1-2, 2010, pp.6062
4.
R.Pasic, S.Angelevska,
Qualitative Analyses of AM and Chemical Industry –
C.Dimitrieska
FM Screening in Multicolor
Journal of the
Offset Printing
Chemical Engineers
Serbia, Printing
Technology Part,
No.4, Vol.63, 2008
88

Benchmarking на
Меѓународно
одржувањето во функција на советување
подобрување на квалитетот “Енергетика 2008”,
Охрид, 2008, pp.973на производството на
електрична енергија
979
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
Т. Јолевски
Влијанието на одржувањето 1996-1998
С. Ангелевска и др.
на ТЕЦ Битола во
аерозагадувањето на
пелагонискиот регион
2.
Т. Јолевски
Супституција на увозните
Едногодишен
С. Ангелевска и др.
резервни делови во
развојно –
графичката индустрија на
истражувачки
Република
проект финансиран
од Министерството
Македонија,
за наука,
соработник
истражувач 1997
3.
Т. Јолевски
Истражување на влијанието проект финансиран
С. Ангелевска и др.
на Профитно
од Министерство за
ориентираното одржување образование и
наука, соработник –
врз ефективноста на
истражувач, 2001индустриските системи
2004
4.
З. Ангелевски
Имплементација на CE
Развоен проект,
С. Ангелевска и др.
ознака во ДООЕЛ
2004, соработникПАРНОВОД Битола
истражувач
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
5.

С.Ангелевска,
Т.Јолевски,
З.Ангелевски,
И.Јолевски
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11.

12.

2.
3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Над 20
11.2. Магистерски работи
1
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.

90

Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
бр. 4
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Иво Кузманов
2.
Датум на раѓање
21.12.1984 година
3.
Степен на образование
VIII степен
4.
Наслов на научен степен
доктор на технички науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
Дипломиран машински Технички Факултет 2007
стекнал со научен степен
инженер
Битола
Магистер од областа на Технички Факултет 2009
Индустриско
Битола
Инженерство и
Менаџмент
Доктор на технички
Технички Факултет 2012
науки
Битола
6.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
21101
Планирање,
21109
2.
Техничко211Индустриско
научниот степен магистер
технолошки науки

7.

8.

9.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Инженерство

Подрачје
2. Техничкотехнолошки науки

Доколку во работен однос да се
наведе институцијата каде
работи, звањето во кое е избран
и во која област

Поле
211Индустриско
Инженерство

Институција
Технички Факултет Битола

Одлучување, 21301
Статистички методи во
контрола на квалитет,
21303 Стандардизација,
50602 Менаџмент
системи, 50614
Одлучување

Област
21101 Планирање, 21109
Одлучување, 21301
Статистички методи во
контрола на квалитет,
21303 Стандардизација,
50602 Менаџмент
системи, 50614
Одлучување

Звање во кое е избран
Доцент д-р.
Планирање,
Методи на теоријата на
системот и системска
анализа
Теорија на одлучување
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1. Производни системи
Индустриско Инженерство и Менаџмент
2. Производствен Менаџмент
Индустриско Инженерство и Менаџмент
3. Контрола на квалитет
Индустриско Инженерство и менаџмент,
Графичко Инженерство, ЕЗЖС, Мехатроника
4. Теорија на одлучување
Индустриско Инженерство
5. Интегрирани Менаџмент
Индустриско Инженерство и Менаџмент,
системи
Графичко Инженерство
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6.
9.2

TQM

Индустриско Инженерство и Менаџмент,
Графичко Инженерство
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1. Современи методи во
Индустриско инженерство и менаџмент
менаџмент на квалитет
2. Менаџмент во графичкото
Графичко инженерство
производство

9.3

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1. Одлучување и менаџмент
Индустриско Инженерство и менаџмент
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
Angelevska,
Ivo INJURIES INTO THE LARGEST 5 th Electronic International
1. Silvana
Kuzmanov

2.

Elizabeta Hristovska, Stojance
Nusev, Ivo Kuzmanov, Sevde
Stavreva, Zlatko Sovreski,

3.

Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic,
Svetlana Mijakovska

4.

Roberto Pasic, Ivo Kuzmanov,
Svetlana Mijakovska

5.

Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic

INDUSTRIAL ENTITY FROM
BITOLA – part from an
extensive
research
considering
the
OSHAS
systems into the biggest
power plant in R. Macedonia,
Load Functions on the
Cantilever Beam Carrying
Structure and its Clamps

Analysing the injuries in
Large industrial entities from
Bitola – Segments of extensive
research
regarding
the
Control of Quality Assurance
and
Implementation
of
Integrated
Management
Systems
Print
Quality
Control
Management
for
Papers
Containing
Optical
Brithtening Agents

Evaluating the Integrated
Management Systems into
Bitola’s region with a special
accent on injuries spotted in
larger Industrial Capacities

Conference EIIC, August 2016,
Scopus, Web of Science,
Index Copernicus

International
Journal
of
Scientific and Engineering
Research, Volume 7, Issue 4,
April 2016, ISSN 2229-5518,
Thomson Reuthers Paper –
Web of Science, Impact
Factor = 3.8
International
Journal
of
Scientific Research , Volumen
7, Issue March 1 2016, pages
271-274, ISSN 2229-5518,
Thomson Reuters – Web of
Science, indexing , Impact
factor = 3.8
International
Journal
of
Scientific Research , Volumen
7, Issue 2, Feb 2016, pages
271-274, ISSN 2229-5518,
Thomson Reuters – Web of
Science, indexing , Impact
factor = 3.8
International
Journal
of
Engineering Research and
General Cience, November –
Decembre, 2015, Issue 6,
Impact Factor sjif = 3.843
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6.

10.2

10.4

Ivo

Using the QFD methodology
as a tool for continuous
improvement of the process of
education

International
Journal
of
Process Management – New
Technologies, ISSN 23347449, фактор ICV 4.09

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
Ангелевски,
Владе Изработка
на
физибилити ЕЛЕМ РЕК, 2016
1. Зоре

2.

10.3

Jovanka
Kuzmanova,
Kuzmanov

Мијаковски, Цветко Митровски,
Љупчо
Трпезановски,
Цвете
Димитиревска, Стојанче Нусев,
Иво Кузманов, Златко Ангелевски
Тале
Герамитчиоски,
Владе
Мијаковски, Вангелче Митревски,
Миле Спироски, Зоре Ангелевски,
Сања Попоска Василевска, Иво
Кузманов, Цвете Димитриеска и
останати

студија за потребите на РЕК
Битола

Проект
за
изработка
на
прирачник за обука на ракувачи
на енергетски машини

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1. Зоре Ангелевски, Иво
Access 2003 за инженери
Кузманов
2. Зоре Ангелевски, Иво
Access 2007 за инженери
Кузманов
3. Иво Кузманов
Контрола на квалитет
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1. Elizabeta Hristovska, Stojance Load Functions on the Cantilever
Sevde

Beam Carrying Structure and its
Clamps,

2.

Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska,
Zore Angelevski, Stojance Nusev,
Vasko Stojanovski

Injuries as everyday element into
industrial entities from Bitola,

3.

Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska,
Zore Angelevski

Education and economic factors
as elements for implementing and
improving the OSH systems

4.

Ivo Kuzmanov, PhD., Konstantin

Research

Nusev, Ivo Kuzmanov,
Stavreva, Zlatko Sovreski,

based

on

the

МОН, 2014-2015

Издавач/година
Технички
Факултет Битола
Технички
Факултет Битола
ТФБ
Издавач/година
International Journal
of Scientific and
Engineering Research,
Volume 7, Issue 4,
April 2016, ISSN 22295518,
Thomson
Reuthers Paper –
Web of Science,
Impact Factor = 3.8
International
Conference
OSH
Bon – Ton , Ohrid,
Proceedings,
Octomber
2015,
Ohrid
10th
International
Conference
–
Унапреџење система
за заштита при раду,
Октомври
2013,
Тара
International
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Petkovski, PhD.

11.

12.

5.

Ivo Kuzmanov, PhD.

6.

Prof. Ivo Kuzmanov PhD., prof.
Silvana Angelevska PhD., prof.
Zore Angelevski PhD.

psychological aspects on the
entrepreneurship as a reason and
analysis on the results from the
conducted research based on
entrepreneurship programs in
Bitola’s region in 2012
Case study of the number of
injuries (considering several key
indicators) in 2012 in real
enterprises in Bitola region,
Republic of Macedonia

Conference
BEST 2013

ICON

Effective
environmental
performance as a part of a model
for organizational perfection

International Journal
of
Information,
Business
and
Management, Vol. 5,
No. 1, 2013, ISSN
2076-9202, Impact
factor SJIF = 3.91

International Journal
of Innovation and
Applied Studies, Vol.
3, No. 1 May 2013,
pp. 92-97, ISSN
2028-9324, Impact
factor SJIF = 3.917

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
15
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
/
Зa ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1. Elizabeta Hristovska, Stojance Load Functions on the Cantilever International Journal
Nusev, Ivo Kuzmanov,
Stavreva, Zlatko Sovreski,

Sevde

Beam Carrying Structure and its
Clamps

2.

Ivo Kuzmanov, Roberto
Svetlana Mijakovska

Pasic,

Analysing the injuries in Large
industrial entities from Bitola –
Segments of extensive research
regarding the Control of Quality
Assurance and Implementation of
Integrated Management Systems

3.

Roberto Pasic, Ivo
Svetlana Mijakovska

Kuzmanov,

Print
Quality
Control
Management
for
Papers
Containing Optical Brithtening

of Scientific and
Engineering
Research, Volume 7,
Issue 4, April 2016,
ISSN
2229-5518,
Thomson Reuthers
Paper – Web of
Science,
Impact
Factor = 3.8
International Journal
of Scientific Research
, Volumen 7, Issue
March 1 2016, pages
271-274, ISSN 22295518,
Thomson
Reuters – Web of
Science, indexing ,
Impact factor = 3.8
International Journal
of Scientific Research
, Volumen 7, Issue 2,
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12.2

4.

Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic

5.

Jovanka
Kuzmanov

6.

Ivo Kuzmanov, PhD.

Ivo

Feb 2016, pages 271274, ISSN 2229-5518,
Thomson Reuters –
Web of Science,
indexing , Impact
factor = 3.8

Evaluating
the
Integrated
Management Systems into Bitola’s
region with a special accent on
injuries
spotted
in
larger
Industrial Capacities

International Journal
of
Engineering
Research and General
Cience, November –
Decembre,
2015,
Issue
6,
Impact
Factor sjif = 3.843
International Journal
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