
 

 

 

 

Структура на студиската програма по  
Стратегиски менаџмент на втор циклус на студии на БАС 
 

ПРВА ГОДИНА 

Прв семестар 

Реден 
број 

Код на 
предметот 

Назив на наставниот предмет 
Број на ЕКТС 
кредити 

Часови 

Задолжителни предмети 

1. БАС-21СТМ Стратегиски менаџмент 7 3+2+2 

2. БАС-21ООД Организациско однесување 7 3+2+2 

3. 
БАС-21СЧР 

Стратегиски менаџмент на човечки 
ресурси 

7 3+2+2 

4. БАС-21ОМЕ Оперативен менаџмент 7 3+2+2 

ВКУПНО ЕКТС 28  

 

Втор семестар 

Реден 
број 

Код на 
предметот 

Назив на наставниот предмет 
Број на ЕКТС 
кредити 

Часови 

Задолжителни предмети 

1. БАС-21КИФ Компаниски и инвестициски финансии 7 3+2+2 

Изборни предмети 

2. БАС-22__ Изборен предмет 5 2+2+1 

3. БАС-22__ Изборен предмет 5 2+2+1 

Специјалистички труд 

БАС-СТ1 Специјалистички труд - дизајн 5 0+4+1 

БАС-СТ2 Специјалистички труд – теренска работа 10 0+5+5 

ВКУПНО ЕКТС 32  

 

 

 

  



 

  
 

2 Студиска програма на втор циклус на студии на БАС – Стратегиски менаџмент 

 

 

Листа на изборни предмети: 

Студентот има можност изборните предмети да ги избере од следнава листа на изборни 

предмети: 

Листа на изборни предмети 

Код на 
предметот 

Назив на наставниот предмет Број на ЕКТС кредити 

БАС-22МЕП Менаџмент на промени 5 

БАС-22СТВ Стратегиско водство 5 

БАС-22СТМ Стратегиски маркетинг 5 

БАС-22ПРМ Проектен менаџмент 5 

БАС-22МЕЛ Менаџерско лобирање 5 

БАС-22ИНМ Иновативен менаџмент 5 

БАС-22СОП Социјално претприемаштво 5 

БАС-22ОРР Организациско разузнавање 5 

 

Во листата на изборни наставни предмети на наставната програма која се изведува на БАС, 

може да бидат вклучени и наставни предмети од други акредитирани студиски програми 

на втор циклус на студии на БАС за кои одлучува Наставничкиот совет на БАС. 

Наставничкиот совет на БАС одлучува кои наставни предмети ќе ги понуди за избор на 

студентите. Од понудените изборни наставни предмети, студентите ќе може да го направат 

својот избор. 

  



 

  
 

3 Студиска програма на втор циклус на студии на БАС – Стратегиски менаџмент 

 

Согласно член 139 став 10 од Законот за високото образование (Службен весник на Р. 

Македонија бр. 82/18), студиската програма по Бизнис менаџмент на прв циклус на студии 

на БАС во делот на задолжителните и изборните наставни предмети содржи и „прозорци 

за мобилност“, односно наставни предмети чии активности може да се изведуваат на 

англиски јазик. 

Во табелата подолу се претставени наставни предмети кои во рамките на студиската 

програма претставуваат „прозорци за мобилност“, односно може да се изведуваат на 

англиски јазик. 

 Табела бр. 1 :Прозорци за мобилност 

Задолжителни предмети Изборни предмети 
1. Стратегиски менаџмент 1. Менаџмент на промени 

2. Компаниски инвестициски финансии 2. Иновативен менаџмент 

 

Наставничкиот совет на БАС може да направи промена на листата на наставни предмети кои ќе 

претставуваат прозорци за мобилност.зорци за мобилност. 


