1
2
3
4

Наслов на наставниот предмет
Код
Студиска програма

5

Организатор на студиската програма
Степен

6

Академска година/семестар

8

Наставник

9

10

11

12
13
14

15

МИКРОЕКОНОМИЈА
МЕМИЕ
Математика
Институт за математика,
Прв циклус академски студии
Број на ЕКТС
Изборен/ 7
5
кредити
зимски
Наставник од Економскиот факултет,
УКИМ
Основи на економијата

Предуслови за запишување на
предметот
Цели на предметната програма (компетенции):
Наставата од овој предмет е замислена како логично продолжување на
микроекономските знаења, стекнати од предметот Основи на економијата, а преку
збогатување на веќе совладаниот категоријален пристап со аналитичките и
временските аспекти на микроекономската проблематика. Со оглед на ваквата
замисла предметот се експонира како Микроекономија - второ ниво. Во него се
проучуваат два основни проблема - рамнотежата т.е. начинот на формирање на
цените на поединечните стоки во различни пазарни состојби преку анализа на
понудата и побарувачката и оптимумот т.е. однесувањето на потрошувачите и
производителите во извесни и неизвесни состојби преку маргиналната анализа.
Содржина на предметот:
Однесувањето на фирмата во различни пазарни состојби. Воведни разгледувања.
Однесување на портошувачот и побарувачката. Пазарна (парцијана) рамнотежа.
Пазар на фактори на прозводство. Микроекономска политикa. Пазарни неуспеси.
Економика на благосостојба. Општа рамнотежа. Однесувањето на фирмата и
понудата.
Метод на учење: aктивно следење на предавањата, усвојување на материјалот со
домашно учење и самостојни задачи, консултации
Вкупен расположлив фонд на
150 часа
време
Распределба на расположливото
седмично: 6 часа предавања, 0 часа вежби
време
Предавања-теоретска
15.1
90 часови
настава
Форми на наставните
активности
Вежби (лабораториски,
0 часа
15.2 аудиториски), семинари,
тимска работа

16

17

18

19
20
21

Други форми на
активности

Проектни задачи
Самостојни задачи
Домашно учење

16.1
16.2
16.3

Начини на оценување
17.1 Тестови
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)
17.3 Активност и учество
17.4 Завршен испит
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

0 часови
0 часови
60 часови
40 бодови
бодови за 17.3
10 бодови
50 бодови

до 49 бода
5 (пет) (F)
Од 50 бода до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 -70 бода до бода
7 (седум) (D)
од 71 бода до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 бода до 90 бода
9 (девет) (B)
од 91 бода до 100 бода
10 (десет) (A)
Услов за потпис 30% од поени на тестовите
Услов за завршен испит 50% од поени на тестовите
Македонски (и англиски по потреба)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува наставата
Метод на следење на квалитетот
Квалитет и квантитет на стекнатите знаења
на наставата
Литература
Задолжителна литература
ред.
Автор
Наслов
Издавач
Година
бр.
22.1
1

22

2

3

22.2

Олга Градишка-Теменугова: Теорија и политика на цените
(микроекономкса теорија, анализа, апликација), универзитетски
учебник, Економски факултет, Скопје, 2000

Хал Р. Варијан: Микроекономија – средно ниво, современ пристап
(превод на македонски јазик), Табернакул, 2010
Edgar K. Browning and Mark Zupan: Microeconomics – Theory and
Applications, 11th edition, J.Wiley & Sons, Inc., 2012

Дополнителна литература
ред.
Автор
Наслов
бр.
1

2

Издавач

Година

David Besanko and Ronald Braeutigam: Microeconomics, 4th edition,
J.Wiley & Sons, Inc., 2011
Walter Nicholson: Microeconomic theory – Basic principles and Extension.
9th edition, Thomson, 2005

