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Предметна
програма
Код

ПРАКТИКУМ ПО МЕНАЏМЕНТ
Тип на предметот

Циклус на студии

Семестар

Фонд на
часови

ЕКТС

Задолжителен
VI (шести)
I (прв) циклус
1+2+3
предмет
семестар
Организатор на студиската програма:
Бизнис академија Смилевски - БАС
Наставник/ Наставници:
Наставник по избор на студентите
1. Цели на предметот и резултати согласно Националната рамка за квалификации
БАС-11ППМ

8

1.1. Цели на предметот

• Применување на стекнати основни и специфични знаења од
областа на менаџментот и организациските науки од кој се
избира темата на практикумот;
• Истражување и анализа на карактеристики, наоди, феномени;
• Дизајнирање и развивање на оптимизирани, подобрени или
нови решенија на постоечки проблеми или за задоволување
на потенцијални можности или потреби;
• Примена на вештини за академско пишување и истражување;
• Конструирање и опишување на план за разработка на
практикум;
• Презентирање на наоди, развиени решенија и извлечени
заклучоци;
• Споредување на теоретската рамка со наодите од практиката;
• Применува дизајнирање и редизајнирање на нови решенија
во организациите или организациските единици (сектори);
• Предвидува имплементација на понудените решенија за
подобрување на работењето на организациите;

1.2. Резултати согласно
Националната рамка за
квалификации

• Практично ги употребува стекнатите основни и специфични
знаења во областа на менаџментот и сите стручни предмети
од студиската програма;
• Истражува и врши анализа на поврзани карактеристики,
феномени и наоди од светот на менаџментот;
• Пишува и разработува решенија на дадени или воочени
проблеми или можности од најразлични области предвидени
со студиската програма;
• Презентира и аргументира ставови, заклучоци, претпоставки,
наоди и решенија;
• Самостојно предлага подобрувања и предлог решенија
заедно со условите и ограничувањата за имплементација;

2. Детална содржина на предметот по поглавја и единици
• Вештини и начини за истражување и
1. Запознавање со неопходната содржинска
анализа на теоретски наоди
рамка на практикумот
• Академско пишување
4. Планирање, дизајн и постапка на
• Пристап и структура
имплементација на решение
• Избор на теми/проблеми/задачи во
• Теоретска основа на дизајнот
фирма (реален случај)
• Постапка на дизајнирањето
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2. Приказ на објектот (фирма, организација)
• Резултат од дизајнирањето (дизајн– основни показатели на дејност, услуги,
графички или друг приказ и текстуален
големина
опис –коментар)
• Мотив за избор на објектот (познавање,
• Очекуван ефект од решението
воочени можности и предизвици)
• Услови, ограничувања, мерки за
• Формулирање на предметот на
имплементација на решението
практикумот
5. Заклучни согледувања
3. Приказ на постојната состојба
• Научени лекции ( искуства од текот на
• Начин на обезбедување сознанија
работата)
(присуство, вклученост, анализа на
• Поглед кон имплементација на
документација, разговори, анкети...)
решението
• Приказ на организациската единица во
• Презентација на практикуми
рамките на фирмата
• Предвидена(нормативно) или
посакувана и реална состојба
• Согледани потреби и можности за
подобрување или замена на постојното
решение
• Вештини и начини на истражување на
феномени, карактеристики и други
фактори
3. Детален опис на наставните и работните методи и распределба на расположливото време
3.1. Форми на наставните
активности
3.2. Други форми на
активности

12 часа

Предавања – теоретска настава
Вежби, семинари, тимска работа

24 часа

Проектни извештаи

36 часа

Самостојни задачи

48 часа

Домашно учење

96 часа

216 часа

ВКУПНО РАСПОЛОЖЛИВ ФОНД НА ВРЕМЕ
4. Неопходни предуслови за слушање и полагање на предметот
4.1.1. Испит/
колоквиум

4.1. Начин на
оценување

4.1.2. Проектен
извештај /
(ПРАКТИКУМ)
4.1.3. Присуство и
активност

4.2. Формирање на оценка (бодови/
нумеричка оценка/ описна оценка)

4.3. Услов за слушање и полагање на
предметот

Минимум 50% освоени поени од изработката на
практикумот по менаџмент според избраната тема
Минимум 50% присуство и активност во наставата;
Предаден проектен извештај кој ги задоволува
условите утврдени со правилник за студирање и
реализирана студентска практична настава
согласно програмата

30
бодови
40
бодови
30
(15 + 15)
бодови

Минимум 50% присуство и активност на средбите
за разработка и пишување на практикумот
0 - 40
41 – 50
51 – 59
60 – 69
70 – 79
80 – 89
90 – 100

5
5
6
7
8
9
10

F
Fx
E
D
C
B
A

Слушани и положени сите задолжителни предмети.
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Успешно завршени обврски во точка 4.1.2. и 4.1.3., успешно
реализирана теренска студентска практика и регулирана
школарина согласно Договорот за школување.
4.4. Взаемна поврзаност на
предметите

Сите предмети

5. Јазик на кој се изведува наставата
• Македонски јазик
6. Метод на следење на квалитетот на наставата
Квалитетот на наставата се следи преку неколку механизми:
• Редовна или вонредна (по потреба) семестрална евалуација на изведбата на наставникот
и квалитетот на наставата од страна на студентите;
• Редовна или вонредна (по потреба) семестрална евалуација на изведбата на наставникот
и квалитетот на наставата од страна на менаџментот;
• Семестрална само-евалуација на изведбата на наставникот и квалитетот на наставата од
страна на наставникот;
• Редовен и вонреден увид (по потреба) во наставата од страна на менаџментот;
7. Литература
7.1. Основна
1. Соклевски Т., (2012) Насоки за изработка на практикум, Скопје,
литература
БАС.
2. Литература според предметната програма на соодветниот
избран предмет од кој се избира темата на практикумот.
3. Kouritzin, Sandra G., Nathalie A. C Piquemal, and Norman, R. Eds.
7.2. Дополнителна
(2009). Qualitative Research: Challenging the Orthodoxies in
литература
Standard Academic Discourse(s), New York: Routledge.
4. Booth, W. C., Colomb, G. G. and Williams, M. J. (2008). The Craft of
Research, Chicago, University of Chicago Press.
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