
 



Процесот на самоевалуација има за цел да ги идентификува јаките и слаби 

страни во работата на ИБЕ, од аспект на наставно-научниот процес, програмите и 

нивното спроведување, односот кон студентите и наставно-научниот кадар. Целта од 

резултатите од самоевалуацијата е да се гарантира постојано подобрување на 

квалитетот на дејноста што  ја врши ИБЕ.  

Добиените резултати и сознанија даваат јасна слика за сегменти од квалитетот 

на работењето на ИБЕ, но и креираат услови за понатамошни препораки за 

подобрување на наставно-научните и научно истражувачките дејности на ИБЕ, со цел 

тие да бидат во чекор со современите светски наставни и научни трендови. На ваков 

начин се создава трајна основа за контиунирано унапредување на сèвкупното работење 

на ИБЕ, што води кон подобро студентско искуство, поголемо задоволство на 

студентите, но и воопшто поуспешна наставна и научно-истражувачка атмосфера и зза 

студентите, наставниот кадар и сите заинтересирани страни. 

 

1. Опис на Приватниот НАУЧЕН ИНСТИТУТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА -

Скопје 

ИБЕ е основан во 2011 година, како научно-истражувачка установа која врши 

високообразовна дејност. Водени од светските искуства кои значат квалитетно и 

ефикасно образование, креирана е квалитетна наставна програма на последипломски 

студии на ИБЕ. Последипломските студии се состојат од едногодишни и двегодишни 

студии, во зависност од претходното образование на кандидатот. Последипломски 

студии кандидатите може да слушаат на две студиски програми: Финансиски 

менаџмент и Економија за бизнис.  

 

1.1 Мисија и цел на ИБЕ 

 Ефикасното управување и работење во претпријатијата тесно е поврзано со  

економските науки од областа на бизнис економијата, еколошката економија, 

финансискиот менаџмент. Мисијата на Приватниот научен институт за бизнис 

економија е креирање на современи образовни  и научно-истражувачки програми на 

ниво на последипломски студии во овие полиња. Визијата на ИБЕ е  да допринесе за 

натамошното унапредување на економијата во државата преку усовршување на 

кадрите, и нивно оспособување за примена на најсовремена методологија во примената 

на достигнувањата и практиката во развиените земји. На тој начин, преку создавање на 

висококвалитетни академски кадри, оспособени за интелектуална и истражувачка 



работа, како и примена на теоретските сознанија во бизнис заедницата, ИБЕ активно 

придонесува кон подобрување на ефикасноста на работењето на претпријатијата.  

 На последипломските студии студентите ќе ги продлабочуваат знаењата во 

секоја од наведените области, а и од економијата воопшто. Во научно-истражувачка 

смисла, мисијата на Институтот за бизнис економија вклучува поставување и 

организирање на научни истражувања како и примена на резултати од истите, со цел 

подобрување на економските перформанси во општеството. Со тоа ќе се обезбеди 

надградување на знаењата и на процесот на студирање во рамки на образовната дејност 

согласно европските стандарди, како и напредок во научно-истражувачката работа во 

полето на економијата. Бидејќи е релативно мал бројот на претпријатијата што имаат 

менаџерски кадри кои што соодветствуваат на предизвиците на новото време, кај нив 

се чувствува потреба од продлабочување на познавањата и проширување на знаењата 

од наведените области.  Примената на современи форми на образование од областа на 

бизнис економијата и финансискиот менаџмент, ќе придонесе за унапредување и 

поголема употребата на современи инструменти, практики и политики во работењето. 

Со зголемување на ефикасноста во одлучувањето и подобрувањето на резултатите од 

донесените краткорочни и долгорочни деловни одлуки,  притоа запазувајќи ги 

основните постулати на одржливост на развојот, ќе се подобри ефикасноста на 

работењето со позитивно влијание врз остварените деловни резултати. Согласно тоа, 

Институтот за бизнис економија ги има дефинирано следните цели на неговото 

работење: 

o Да се одговори на растечките образовни потреби од областа на 

управувањето со бизнисот, одржливоста, за вработените во приватните и 

јавни претпријатија, како и заинтересираните кадри за истражување на 

современите тенденции во управувањето со претпријатијата, банките, 

невладиниот сектор, непрофитните организации, ентитетите на разни 

нивоа на државна администрација,  итн;  

o Да се обезбеди постојан трансфер на современи и продлабочени знаења 

од овие области, преку креирање наставни програми кои одговараат на 

програмите на современите универзитети во светот; 



o Да се оспособат академски кадри за примена на нови сознанија за 

управувањето со бизнисите и развивање на креативен однос потребен за 

нивна ефикасна примена; 

o Да се постигне унапредување на знаењата и вештините на менаџерите во 

функција на подобрување на квалитетот на одлучувањето и подобрување 

на ефикасноста на економијата и општеството во целина; 

o Да се обезбедат нови и современи знаења за двигателите и факторите на 

промените во наведените области и нивно третирање како дел на 

промените во економијатата и општеството; 

1.2 Студиски програми и студенти на ИБЕ 

ИБЕ својата високо-образовна дејност ја остварува преку реализирање на 

едногодишни и двегодишни последипломски студии од втор циклус, на шест студиски 

насоки: Финансиски менаџмент, Економија за бизнис и Еколошка економија на 

двегодишни последипломски студии (3+2), Финансиски менаџмент, Економија за 

бизнис и Еколошка економија, на едногодишни последипломски студии (4+1).  

Во извештајниот периодот помеѓу академската 2017/2018 и академската 

2019/2020 на ИБЕ се запишани вкупно 23 студенти. Од нив, во академската 2017/18 

година запишани се 12 студенти. Во академската 2018/19 година нема запишано 

студенти, поради тоа што студиските програми беа во процес на реакредитација. Во 

студиската 2019/20 година запишани се вкупно 11 студенти. 

Во периодот 2017-2019 година на ИБЕ магистрирани се вкупно 11 кандидати, и 

тоа 6 кандидати  магистрирале до декември 2017 година, 3 студенти магистрирале до 

декември 2018 година и 2 студенти до декември 2019. 

Во насока на усогласување и осовременување на студиските програми на ИБЕ 

постојано се прави скенирање на потребите и се пристапува кон предлагање на измени 

на студиските програми пред Одборот за акредитација и евалуација на високото 

образование и Министерството за образование и наука. Во периодот од 2017-2018 

направени се елаборати за четири нови студиски програми: Финансиски менаџмент 

3+2, Финансиски менаџмент 4+1, Економија за бизнис 3+2 и Економија 4+1. Истите се 

акредитирани и добиено е решение за почеток со работа.  

 

 



2. Обезбедување на квалитет на дејноста на ИБЕ 

 

Контролата на квалитетот на научно-истражувачката и високообразовната 

дејност со која се занимава ИБЕ се обезбедува преку две форми на оценување на 

дејноста: надворешна евалуација и самоевалуација.  

Самоевалуацијата е стандардизиран процес кој се спроведува од страна на ИБЕ 

согласно законските и интерни акти, кој треба да придонесе за обезбедување на 

поголем квалитет на дејноста со која се занимава ИБЕ.  

Во насока на пообјективно оценување на тоа дали преку секојдневното вршење 

на дејноста на ИБЕ се остварува утврдената мисија и цели, а од друга страна 

утврдување на јаките и слабите страни во вршење на дејноста и отстранување на 

утврдените недостатоци, во  процесот на самоевалуацијата се евалуираат следниве 

компоненти:  

А) Наставен кадар. Наставниот кадар се евалуира преку опсервации на 

наставниот процес од страна на комисија на ИБЕ; преку анкетен прашалник 

одговорен од страна на студенти; и самоевалуциони извештаи со кои 

наставниот кадар самиот го оценува сопствениот ангажман.  

Б) Услови на вршење на дејноста. Оваа компонента ги опфаќа: просторните 

услови, библиотеката, публикации, компјутерско-техничката опрема, 

можностите кои ги нуди ИБЕ преку соработка со бизнис секторот, 

меѓународна соработка, облици на неформално образование, учество на 

експерти од пракса и гости предавачи, посета на институции, Центар за 

кариера, учество на кадарот на конференции, обуки и проекти и слично. 

Овие аспекти се вреднуваат преку утврдување на фактичката состојба  

прикажана преку бројки и степенот на спроведување на законските барања. 

 

2.1 Спроведување на процесот на самоевалуација 

Со одлука на Научниот совет на ИБЕ, а согласно Статутот, формирана е 

Комисија за самоевалуација во следниот состав:  

1. Проф. д-р Жанина Кировска, виш научен соработник/Вон. професор 

2. Доцент д-р Адријана Булевска Зариќ, научен соработник/Доцент;  

3. Златко Стојанов, студент.  

 



  Комисијата е одговорна за анализа на резултатите од анкетниот прашалник 

доставен до студентите и за изготвување на извештајот за самоевалуација. За 

опсервациите на наставниот процес одговорни се првите два члена на оваа комисија, 

кои ги сумираат и анализираат  и самоевалуационите извештаи на наставниот кадар. 

 

3. Наставен  кадар 

 

Високообразовната дејност на  ИБЕ се реализира од страна на 7 лица избрани во 

научни звања, кои имаат академски звања доктори на наука. Од вкупниот број на 

наставно-научен кадар и административен кадар 5 лица се со наставно-научно звање 

виш научен соработник/вонреден професор, додека 2 лица имаат наставно-научно 

звање научен соработник/доцент, и 3 лица се вработени во администрација. При избор 

на наставно-научен кадар строго се води сметка за законската регулатива од областа на 

високото образование и научно-истражувачката работа, интерните акти кои се 

однесуваат на избор во звања на ИБЕ, потребите на ИБЕ како и индивидуалниот 

наставно-научен развој на кадарот и неговиот придонес за развој на дејноста на ИБЕ.  

 

3.1 Опсервации на наставниот процес 

  

Заради постигнување на непристрасно и реално оценување на квалитетот на 

наставниот кадар, утврдување на предностите, но и на слабостите на истиот, ИБЕ има 

утврдено строго стандардизирана постапка за вршење на опсервации на наставниот 

процес од страна на директорот. Бидејќи станува збор за менторски систем на 

студирање, евалуациите на предметните професори се вршат со помош на прашалник 

во електронска форма, спроведен од страна на ИБЕ. Во периодот на евалуација на 

наставниот кадар беа добиени вкупно 66 анонимни поединечни евалуации, за секој 

член на наставниот кадар, од студентите на ИБЕ. Прашалникот беше спроведуван 

целосно анонимно, при што не постојат податоци за возраста и полот на испитаниците. 

Студентите одговараа на прашања кои се однесуваа на нивна самоевалуација и 

евалуација на наставата и наставниот кадар, за секој професор посебно. На прашањата 

студентите одговараа на вредносна скала од 1 до 5 (при што 5 се однесува на 

највисоката оценка). Преку анкетните прашалници се евалуираа достапноста на 

наставниот кадар, коректноста, нивото на комуникација на наставниот кадар со 



студентите, подготвеноста на наставниот кадар да организира и пренесе научна 

материја и односот на наставниот кадар со студентите.   

Анкетните прашалници беа сумирани директно од електронскиот систем и се 

дојде до следниве податоци: 

- Во поглед  на достапноста на наставниот кадар, од страна 

на студентите беше добиена просечна оцена 4,40 

- Во поглед на коректноста на наставниот кадар во 

извршувањето на работата со студентите, просечна оценка 

беше 4,29 

- Во поглед на пристапот и начинот на ефективна 

комуникација на наставниот кадар со студентите, просечна 

оценка беше 4,31 

- Во поглед на подготвеноста на наставниот кадар, 

студентите истата ја оценија со просечна оцена 4,33 

- Во поглед на односот на наставниот кадар, студентите 

истиот го оценија со просечна оцена 4,29. 

 

4. Услови за вршење на дејноста 

 

ИБЕ дејноста ја врши на простор од 242,15 метри квадратни, од кои 1 

предавална, 1 компјутерска лабараторија, 3 кабинети и една библиотека со читална, со 

површина од 30 метри квадратни. Сите простории се современо опремени со 

компјутерско техничка опрема која е неопходна за непречено вршење на дејноста. ИБЕ 

располага со: 5 Лап-топи, 31 компјутери, 4 табли, 1 flip-chart табла, 3 проектори, 1 

Проект платно, 1 скенер со фотокопир, 5 телефони и 3 принтери.  

Библиотеката располага со 290 наслови на книги во печатена форма и вкупно 

345 примероци на книги. Во својата библиотека ИБЕ располага и со 170 наслови на 

брошури, списанија и монографии. Исто така се располага и со 2480 наслови на книги 

во електронска форма. Литература со која располага библиотеката е на македонски и 

англиски јазик. Дел од развојната стратегија на ИБЕ е редовно снабдување на 



библиотеката со најновите наслови од познати светски автори во областа на 

економијата и областите поврзани со неа, а кои се од интерес на студентите и кадарот 

на ИБЕ. 

 ИБЕ заедно со ФБЕ, го поддржува публикувањето на меѓународното научно 

списание Journal for Sustainable Development. Списанието има меѓународен уредувачки 

одбор, кој прегледува текстови од следниот вид според COBISS класификацијата: 

Оригинални научни трудови (вклучувајќи оригинални резултати, презентирани според 

IMRAD шемата); рецензии (анализа, евалуирање и синтеза на веќе објавени 

информации); кратки научни трудови (вклучувајќи оригинално истражување и 

резултати) и професионални трудови (ставајќи акцент на употребливоста и 

имплементацијата на веќе постигнати резултати).  Од 2013 година списанието е 

приклучено на реномираната датабаза на EBSCO, како и во датабазите на Business 

Source Complete и Sustainability Reference Center. Од 2017 година Списанието е и дел од 

CEEOL базата на научни трудови.  

 

4.1 Меѓународна соработка на ИБЕ 

 

ИБЕ има склучено билатерални договори за соработка со Универзитети од 

земјата и странство и тоа: 

- International business school, Ботевград, Бугарија 

- Меѓународен универзитет ВИЗИОН – Гостивар, Македонија 

- PIM Универзитет, Бања Лука, Босна и Херцеговина 

Во рамките на Еразмус програмaта за мобилност, а за време на извештајниот 

период,  ИБЕ има склучено договори за соработка со: 

- University of Applied Sciences Kehl, Кел Германија 

- University of Applied Sciences / Kauno Kolegija, Каунас, Литванија 

- Celje School of Economics, Vocational College, Цеље, Словенија 

- International business school, Ботевград, Бугарија 

- Higher School of Security and Economics, Пловдив, Бугарија 

- Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Урбино Италија 

- Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Модена, Италија 

 

 

http://www.ebscohost.com/discovery
http://www.ebscohost.com/academic/business-source-complete
http://www.ebscohost.com/academic/business-source-complete
http://www.ebscohost.com/corporate-research/sustainability-reference-center


4.2 Соработка со бизнис секторот 

 

Во насока на пренесување на искуства на студентите од стопанството, ИБЕ 

континуирано склучува меморандуми за соработка со бизнис секторот, но и соработува 

без формално да склучи договори, преку гостувања на експерти и предавачи кои 

работат во стопанството и во државните институции. ИБЕ има склучено вкупно 11 

договори за соработка со претставници на приватниот и јавниот сектор, Добрите 

односи со бизнис заедницата ИБЕ ги гради и како неопходност за успешно 

функционирање на Одборот за соработка и доверба со јавноста. 

Центарот за кариера на ИБЕ води податоци за кариерниот развој на 

дипломираните студенти и за воспоставување на соработка со стопанството, преку 

склучување на договори за соработка. Во иднина своите надлежности треба да ги 

прошири во насока на реализирање на надлежностите  кои согласно закон треба да ги 

извршува овој Центар. За овие потреби ИБЕ развива и алумни мрежа на магистранти за 

соработка во иднина. 

 

4.3 Научна дејност и проектни активности 

 

Во текот на извештајниот период лицата избрани во научно звање на ИБЕ 

учествуваа на вкупно 27 различни конференции, семинари и собири од домашен и 

меѓународен карактер.  Во овој период беа реализирани 12 студиски престои во 

странство. Лицата избрани во научно звање на ИБЕ публикуваа вкупно 40 рецензирани 

научни и стручни трудови. 

Во текот на периодот на самоевалуација кадарот учествуваше во 9 проекти од 

кои 4 се меѓународни. Исто така беа реализирани и научно-истражувачки проекти чиј 

акцент е на подобрување на високообразовните модели и техники, креирање на врска 

помеѓу бизнис заедницата и високообразовните институции на меѓународно ниво, 

промоција претприемништво кај младите, промовирање на малите и средни 

претпријатија, одржливиот развој, и подобрување на економската култура. 

Професорскиот кадар на ИБЕ во овие проекти зема учество како проектни менаџери, 

експерти, истражувачи, консултанти, соработници итн. Во периодот на евалуација беа 

реализирани неколку научно-истражувачки проекти, од кои ИБЕ беше водечки партнер 

во два. 



Дополнително, ИБЕ е ко-организатор на 1 меѓународна Еразсмус+ недела, 1 

меѓународна конференција во областа на одржлив развој и 1 меѓународна студентска 

конференција. 

5. Заклучни согледувања 

Преку процесот на самоевалуација континуирано се следи начинот на развој на 

работата на ИБЕ и ефектите од неа. Реализирањето на самоевалузацијата претставува 

мошне обемна и одговорна работа, но исто така и неопходна активност за следење на 

квалитетот на научно-истражувачката и наставна дејност на Институтот.  

Процесот на самоевалуација се спроведува континуирано, согласно законските 

одредби и ги опфаќа сите сегменти од работењето на Институтот. Податоците 

инкорпорирани во Извештајот за самоевалуација се објективни и реални и ја 

отсликуваат фактичката состојба на институцијата.  Преку процесот на самоевалуација 

се истакнуваат сите јаки и слаби страни во работата на ИБЕ во изминатите три години, 

како и начинот на кој работата на ИБЕ се движи во поглед на неговата визија, мисија и 

цели.  

Согласно резултатите од самоевалуацијата може да се заклучи следното: 

- интегрираниот пристап инкорпориран на ИБЕ овозможува динамичност, 

атрактивност и предизвик за последипломците.  

- наставниот кадар одговорно си ги извршува работните задачи и има 

воспоставено многу добар однос со студентите, согласно просечните оцени од 

самоевалуацијата на студентите.  

- посебна придобивка е иновативниот пристап на менторирање, и развиениот 

методолошки интегриран пристап, како во совладување на наставните предмети, така и 

при изработката на магистерскиот труд.  

ИБЕ исто така бележи голем напредок во учество и водење на проекти, од кои 

голем дел со меѓународни партнери. ИБЕ во континуитет е носител на  меѓународни 

проекти преку програмата Еразмус+ кои досега беа помеѓу најголемите во Македонија, 

од финансиски аспект, но и од аспект на имплементираните компоненти и активности. 

 Воедно зголемениот број на соработки со меѓународни научно-истражувачки и 

образовни институции покажува дека соработката на меѓународно ниво, размената на 

искуства, студиските посети, мобилноста на наставниот, научниот кадар и студентите, 

придонесуваат и во иднина ИБЕ да понудува поголем опсег на знаења и можности кои 

се од корист на студентите на глобално ниво.  

 



 



 


