
 

 

 

 
 

 
ПРИВАТЕН МЕЃУНАРОДЕН БАЛКАНСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 

Факултет за економски и административни науки 
 

 
ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА 

 

   

   

1. Податоци за носителот на дипломата 

1.1 Име  

1.2 Презиме  

1.3 Датум на раѓање, место и  држава на раѓање  

1.4 Матичен број  

 

2.  Податоци за стекнатата квалификација 

2.1 Датум на издавање  

2.2  Назив на квалификацијата 
Дипломиран економист од областа на меѓународните 

економски односи 

2.3  

Име на студиската програма 

Главно студиско подрачје 

Поле 

Област на студиите 

Меѓународни економски односи 

Општествени науки 

Економски науки 

Меѓународни економски односи 

2.4  
Име и статус на високообразовната/научната 

установа која ја издава дипломата 

Приватен меѓународен балкански универзитет – 

Скопје. 

Приватна високообразовна установа.  

Решение за акредитација бр.61-12 од 28/03/2008 

издадено од Одборот за акредитација во високото 

образование на Р. Македонија. 

Решение за почеток за работа  бр. 12-6121/3 од 

09/10/2008 издадено од Министерството за 

образование и наука на Р. Македонија. 

2.5 

Име и статус на високообразовната/научната 

установа (доколку е различна) која ја администрира 

дипломата 
Исто како точка 2.4. 

2.6 Јазик на наставата Англиски јазик 

 

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 

3.1  
Вид на квалификацијата (академски/ стручни 

студии) 
Универзитетски aкадемски студии – VI A  

3.2 Степен (циклус) на квалификацијата Прв циклус на студии 

3.3  
Траење на студиската програма: Години и ЕКТС 

кредити 
4 години / 8 семестри / 240 ЕКТС кредити 

3.4  Услови за запишување на студиската програма 

Завршено средно четиригодишно образование со 

положена државна матура  или меѓународна матура, 

со соодветни предмети од матурски испити 

(www.ibu.edu.mk / информации за упис). 

Завршено четиригодишно средно образование пред 

2008 година. 

 

 

8.2  Вид на студии 

Високото образование се остварува преку реализација на академски и стручни студии. 

Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење дејности во науката и високото 

образование, деловниот свет, јавниот сектор и општеството во целост, преку оспособување за 

развој и примена на научните и стручните достигнувања. Стручните студии им даваат на 

студентите знaења и вештини кои им овозможуваат вршење на стручни професии и ги 

оспособуваат за непосредно вклучување во работниот процес. 

8.3 

Акредитација на 

високообразовната 

институција 

Акредитација на високообразовните установи ја врши Одборот за акредитација и евалуација на 

високото образование како самостојно тело коешто работи и одлучува во рамките на својата 

надлежност врз основа на принципот на стручност и компетентност и учествува во системот на 

обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование. 

8.4  

Структура на 

високообразовните 

универзитетски 

академски студиски 

програми 

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три циклуси на 

високото образование: Првиот циклус на универзитетски студии  според предвиденото трае 3-

4 години и со нивното завршување се стекнуваат 180-240 ЕКТС кредити. Овие студии ги 

оспособуваат студентите за влез во вториот циклус на универзитетски студии и им се дава 

можност за вработување на одредени стручни работни места. Лицето кое ги завршило овие 

студии се здобива со диплома со додавка на содветната струка, ако со закон не е поинаку 

одредено. Вториот циклус на универзитетски студии траe 1-2 години и со нивното завршување 

се стекнуваат 60-120 ЕКТС кредити. Називот на дипломата е магистер. Вкупниот број на 

кредити од прв и втор циклус на универзитетски студии изнесува 300 ЕКТС кредити. Одредени 

студиски програми можат да се реализираат интегрирано низ првиот и вториот циклус. Третиот 

циклус на универзитетски студии-докторски студии, според предвиденото траат 3 години и 

носат 180 ЕКТС кредити. Со нивно завршување се стекнува научен назив доктор на науки 

(Dr.Sc.) односно доктор по уметност (Dr.Art). Универзитетот може да организира студии од трет 

циклус во траење помалку од три години, со кои се стекнува звањето специјалист по одредено 

подрачје. 

8.5  

Структура на 

високообразовните 

стручни студии 

Високообразовните стручни студии се спроведуваат на универзитети и високи стручни школи, 

траат 3 години и се стекнуваат 180 ЕКТС кредити. По исклучок, можат да траат 4 години и се 

стекнуваат 240 ЕКТС кредити. Со нивно завршување се стекнува диплома со додавка на 

содветна струка. 

8.6  
Услови за запишување на 

студии 

На прв циклус универзитетски стручни студии може да се запише лице кое положило државна 

или меѓународна матура. На втор циклус универзитетски студии може да се запише лице кое 

завршило соодветни студиски програми од прв циклус. На докторски студии може да се 

запише лице кое завршило соoдветни студии од втор циклус. 

8.7 Систем за оценување 
Оценување на студентите се врши преку оценки од 5 (пет) до 10 (десет), при што оценката 5 

(пет) означува недоволен успех. 
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 4.  Податоци за содржините и постигнатите резултати 

4.1  
Начин на студирање 

(редовни, вонредни)   
Редовни студии 

4.2  

Барања и резултати 

на студиската 

програма 

Студиската програма содржи вкупно 48 предмети (40 задолжителни и 8 изборни) вклучувајќи 

завршен испит, односно дипломска работа која студентот ја изработува во последниот 

семестар. Дипломската работа студентот ја брани откако ќе ги положи сите испити. Од вкупно 

2856 часа, 1428 часа (50%) се часови за предавања, 1330 часа (46,57%) се часови предвидени за 

вежби, додека 98 часа (3,43%) се часови предвидени за дополнителна активност. Програмата се 

реализира низ предавања, вежби и практична работа. Некои од предметите вклучуваат 

практична работа на студентот, изработка на проектнa задача или семинарска работа. За сите 

предмети задолжително е посетувањето на предавањата и вежбите. Просечната оценка на 

студирање се пресметува како просек на оценките по сите предмети (вклучувајќи ја и оценката 

од завршниот испит), при што се врши втежнување со кредитите и фондот на часови. По 

завршувањето на студиите дипломираниот економист треба да се стекне со теоретски 

познавања и способности да решава практични проблеми од областа на меѓународните 

економски односи. 

4.3 Податоци за програмата, поединечни оценки и ЕКТС кредити: 

 

Студиска програма:  Меѓународни економски односи 

Код на 

предметот 

 

Назив на предметот 

Статус на 

предметот* 

Часови 

(предавања и 

вежби) 

 

EКТС 

кредити 

 

Оценка на 

база 100 

поени 

Оценка 

(Нац. 

систем) 

C111-PEL Професионален англиски јазик З 2+1 4   

C111-HSC Историја на цивилизацијата З 2+2 4   

C111-ICS Вовед во комуникациските вештини З 2+2 4   

C111-CMS Компјутерски вештини З 2+3 6   

C111-PSS Стратегии за решавање проблеми З 3+3 7   

C111-EPG Европската политика и глобализацијата З 2+2 5   

C112-PRE Принципи на економијата З 3+2 6   

C112-HSS Човекот и општеството З 2+0 2   

C112-BSD Основи на дизајнот З 1+2 4   

C112-MTH Математика З 3+3 7   

C112-SCN Наука и природа З 2+1 4   

C112-PCP Физички и хемиски феномени З 3+3 7   

C123-PRE Заштита на околината З 3+0 5   

C223-INM Вовед во маркетингот З 3+2 6   

C223-INV Инвестиции З 2+3 5   

C323-BSC Деловни комуникации З 2+3 5   

C223-MCR Микроекономија З 2+3 6   

C323-FTI Основи на теоријата на меѓународните 

односи 
З 2+2 5   

C124-INT Информатичка технологија З 2+2 5   

C324-THS Теорија на општеството З 2+2 5   

C224-MTM Математичко моделирање З 2+2 5   

C324-PLP Политичка филозофија З 2+1 3   

C324-AFP Анализа на надворешната политика З 3+2 5   

C224-MCR Макроекономија  З 2+3 5   

C125-LWE Право и етика З 3+0 3   

C225-MRR Истражување на пазарот З 3+3 7   

C225-ADE Напредна економија I  З 3+3 6   

C325-DPC Динамика на политичките промени З 2+3 6   

E32-HRM Менаџмент со човечки ресурси   И 2+1 3   

E32-WIP Светска меѓународна политика   И 2+1 3   

C226-CNL Уставно право З 2+2 5   

C326-INM Меѓународен маркетинг З 2+2 6   

C326-URS Урбана социологија З 3+3 6   

C326-QLM Менаџмент на квалитетот З 2+3 5   

 

 

Страна 2 Страна 3 

E32-АCC Анализа и контрола на трошоците И 2+1 3   

E32-ENT Претприемништво   И 2+1 3   

CINT Практична настава   4   

C327-FNO Финансии во организациите З 2+3 6   

C327-INE Меѓународна економија З 2+3 6   

C327-ITS Меѓународен транспорт, шпедиција и 

осигурување 

З 2+2 5   

C327-ERP Европска политика З 2+2 5   

C327-NBM Нации и граници на Блискиот Исток, 

Балканот и Кавказ 

З 2+2 5   

E32-TFT Теорија на надворешната политика   И 2+1 3   

C328-CES Современи економски системи З 2+2 4   

C328-SIE Стратегија на меѓународните економски 

односи 

З 2+2 5   

E32-TRA Трговски договори   И 2+1 3   

E32-THI Теорија на интеграции   И 2+1 3   

E32-PCS Процес на решавање на конфликти   И 2+1 3   

C328-PRJ Проект З 0+8 12   

 Вкупно ЕКТС кредити   240   

* З -  задолжителен, И - изборен      

 

4.4 

Систем за оценување 

(шема на оценки и 

критериуми за добивање 

на оценките) 

Систем на бројки 

од 5 до 10 
10 9 8 7 6 5 

Систем на 100 

поени 
90-100 80-89 70-79 60-69 50-59 <50 

ЕКТС Систем A B C D E F 

4.5 Просечна оценка во текот 

на студиите 

Просечна оценка (систем на база на 100 поени) – 72,96 

Просечна оценка (национален систем) – 7,92 

 

5. Податоци за користење на квалификацијата 

5.1 Пристап до понатамошни студии Втор циклус на студии 

5.2 Професионален статус (ако е применливо) 

Звањето Дипломиран економист од областа на меѓународните 

економски односи е основа за професионален статус на службеник во 

мултинационални и други стопански субјекти,  јавна администрација 

и меѓународни јавни профитни и непрофитни организации.   

 

6. Дополнителни информации 

6.1  
Дополнителни информации за студентот  

6.2  

Дополнителни информации за 

високообразовната установа 

Приватен меѓународен балкански универзитет,  

Ташко Караџа 11A, 1000 Скопје 

Tел. 00389 2 321 48 31; Факс: 00389 2 321 48 32; www.ibu.edu.mk 

 

7. Заверка на додатокот на дипломата 

7.1  Датум и место  

7.2  Име и потпис   

7.3 Функција на потписникот Ректор Декан 

7.4 Печат   
 

8. Податоци за системот на високото образование во Република Македонија 

8.1  

Видови 

високообразовни 

установи 

Високообразовни установи се универзитет и висока стручна школа. Високообразовни установи во состав на 

универзитет се факултет, уметничка академија и висока стручна школа, како и научни институти како 

единици на универзитет. Висока стручна школа може да се основа како самостојна висока стручна школа 

или во рамки на универзитет. Високообразовните установи можат да бидат јавни, приватно-јавни 

непрофитни и приватни (профитни или непрофитни) установи. 

 


