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часови
БАС-12МГО
Изборен предмет
I (прв) циклус
/
2+2+1
Организатор на студиската програма:
Бизнис академија Смилевски - БАС
Наставник/ Наставници:
Пред. м-р Иван Ѓорѓиевски
1. Цели на предметот и резултати согласно Националната рамка за квалификации
Код

Тип на предметот

1.1. Цели на предметот

1.2. Резултати согласно
Националната рамка за
квалификации

Циклус на студии

Семестар

ЕКТС
7

• Познавање и разбирање на конкретните карактеристики на
граѓанските организации;
• Препознавање и разбирање на предизвиците и проблемите со
кои најчесто се соочуваат граѓанските организации ;
• Применување на функциите на менаџментот во функција на
управување со граѓанските организации;
• Стекнување и користење на широка палета на алати, техники,
вештини и компетенции за ефективно организациско учење,
управување, креирање стратегии и промени во граѓанските
организации;
• Користење и критички осврт на широка палета на рамки за
разбирање на организациските карактеристиките на
граѓанските организации;
• Способност за критичка анализа и разбирање на клучните
предизвици со кои се среќаваат граѓанските организации;
• Употреба на разни алатки и пристапи кон развојот на
структурата на граѓанските организации, нивните системи и
стратегии;
• Сумаризирање, интерпретација и приоретизирање на
клучните предизвици при упрувавувањето со луѓе како
индивидуалци и групи;
• Препознавање на широк извор на потенцијални ресурси,
евалуација на нивните потенцијали и придонеси кон
финансиската одржливост .

2. Детална содржина на предметот по поглавја и единици
1. Поим и основа на граѓанските
• Компетенции, вештини и модели
организации
• Можни извори на фондови и финансии
• Граѓански здруженија, граѓанско
• Соработка со донатори, спонзори,
организирање, основа и историја
фондации и поддржувачи
• Раст и развој на невладиниот односно
• Стратешки развој во функција на
граѓанскиот сектор
обезбедување на одржливост
• Предизвици на граѓанскиот сектор
4. Менаџментот на ГО во функција на
2. Стратегија, структури и системи на
обезбедување на ефективен резултат
граѓански организации
• Менаџмент, мониторинг и евалуација на
• Процеси и системи за анализа, работа и
програми
влијание врз околината
• Организациски развој и адаптација на
• Принципи и модели на граѓанско
промени
здружување
5. Кодекс на граѓанските организации
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3. Управување со човечки ресурси и
финансии
• Регрутирање, развој и задржување на
човечките ресурси
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

Предавања – теоретска настава

24 часа

Вежби, семинари, тимска работа

24 часа

Проектни извештаи

12 часа

Самостојни задачи

0 часа
130 часа

Домашно учење

190 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
4.1.3. Присуство и
активност

4.1.4. Друго

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

4.3. Услов за слушање и полагање на
предметот

Минимум 50% присуство и активност во наставата;
Предаден проектен извештај изработен според
50
барањата на предметниот наставник и
(25+25)
реализирана студентска практична настава
бодови
согласно програмата.
Минимум 11 освоени поени од изработката (макс.
20
15 поени) и презентирањето (макс. 5 поени) на
(15+5)
проектните извештаи
бодови
Минимум 50% присуство и активност во наставата
30
и за првиот колоквиум, за вториот колоквиум,
(15 + 15)
односно за испит.
бодови
Студентот може да добие дополнителна задача за
која, доколку успешно ја изврши може да добие
1-5
дополнителни поени на оценката за присуство и
бодови
активност
0 - 40
5
F
41 – 50
5
Fx
E
51 – 59
6
D
60 – 69
7
C
70 – 79
8
B
80 – 89
9
A
90 – 100
10
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

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;
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• 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. Танушевски М., (2016), Граѓански организации и граѓански
литература
активизам (компендиум), Скопје, БАС
2. Bebbington J. Anthony, Samuel Hickey and Diana C. Miltin, (2008),
Can NGO’s Make a Difference, New York, Zed Books
7.2. Дополнителна
3. Mendelson S., Glenn J., (2002), The Power and Limits of NGO’s,
литература
Columbia University Press
4. 3. Lewis D., (2005), The Management of Non-Governmental
Development Organizations, An introduction, London, Routledge
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