Предметна програма од прв / втор циклус студии
1.
2.
3.
4.

5.
6.
8.
9.

11.

12.
13.
14.
15.

Наслов на наставниот предмет
Одбрани поглавја од менаџмент во градежништво
Код
OI-10
Студиска програма
градежништво
Организатор на студиската
Универзитет Св.Кирил и Методиј во Скопје
програма (единица, односно институт,
(Градежен факултет – Скопје)
катедра, оддел)
Степен
Прв/втор циклус на студии
Академска година/семестар
изборен
сем. 3
Број на ЕКТС
4
Наставник
Доц. д-р Маријана Лазаревска
Предуслов за запишување на
нема
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување општи познавања од областа на менаџментот и специфични од областа на менаџментот
во градежништвото.
Содржина на програмата:
Општо за менаџмент во градежништво: поим и дефиниција; развој и видови на менаџмент;
менаџмент функции во градежништво (планирање, организација, мониторинг, контрола, квалитет);
менаџери во градежништво и нивоа на менаџери. Градежни претпријатија: функции во градежните
претпријатија; организациона структура; екстерно и интерно окружување; управување со градежните
претпријатија; стратегија на претпријатието; персонал; трошоци; ресурси; набавка; комуникација.
SWOT Анализа. Вовед во TQM. Управување со градењето на инвестиционите објекти. Договарање
на работи во градежништво. Примена на операционите истражувања во градежниот менаџмент.
Методи нa учење:
Предавања, вежби (аудиториски и по групи), самостојни задачи, семинарска работа.
Вкупен расположив фонд на часови
120 часови
Распределба на расположивото време
30+30+10+10+40
Форми на наставни активности
15.1.
Предавања теоретска настава 30 часови
15.2.
вежби (аудиториски и по групи),
30 часови

16.

Други форми на активност

17.

Начин на оценување
17.1.
17.2.

18.

19.
20.
21.
22.

16.1.
16.2.
16.3.

Проектни задачи – семинарска работа
Самостојни задачи
Домашно учење

10 часови
10 часови
40 часови

Колоквиуми
2 по 30 бода1
60 бода
Семинарска работа – проект (презентација:
20 бода
писмена и усна)
17.3.
Самостојни задачи 2
10 бода
17.4.
Активност и учество
10 бода
Критериуми за
до 58 бода
5 (пет) (F)
оцена (БОДОВИ
од 59 дo 65 бода
6 (шест) (E)
- ОЦЕНА)
од 66 до 75 бода
7 (седум) (D)
од 76 до 84 бода
8 (осум) (C)
од 85 до 92 бода
9 (девет) (B)
од 93 до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис и полагање на
21 бод
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски
Наставата
Метод на следење на квалитетот на
Механизми на интерна евалуација и студентски анкети
наставата
ЛИТЕРАТУРА
22.1.
Задолжителна литература
Бр.
Автор, наслов, издавач, година
1. В. Жилеска - Панчовска, Основи на менаџмент во градежништвото, пакет
материјали, Градежен факултет, Скопје, 2012
22.2.
Дополнителна литература
Бр.
Автор, наслов, издавач, година
1. Б. Шуклев: Менаџмент на малиот бизнис, Економски факултет, Скопје,
2006.
2. V. Novaković, Menadžment u savremenom građevinarstvu, Beograd, 2003
3. Валентина Жилеска-Панчовска: Проектен менаџмент при изградбата на
инвестициони објекти - теоретски аспекти, Градежен факултет, УКИМ,
Скопје, 2006
4. Собрание на РМ, Закон за градење, Правилници кои произлегуваат од Законот
за градење и преостанато законодавство значајно за проучуваната
проблематика (година релевантна за предавањата).

