
Скопје, април 2010г. 
 

ПОКАНА  
 
Почитувани, 
 

Имајќи во предвид дека Вашата ценета компанија / институција 
е развојно и современо ориентирана, која својот напредок го постигнува пред 
сé со стручниот кадар и негово континуирано професионално усовршување 

 
 

Државниот Универзитет на Р Словенија, Економски факултет – Љубљана 
љубезно Ве поканува на претставување и презентација на: 

 
 Додипломски, магистерски и докторски студии во Р Словенија 
 КОНЗОРЦИУМСКИ МАГИСТЕРСКИ СТУДИИ во Македонија   
    Менаџмент и организија 

 Финансиски  менаџмент 
 Маркетинг     менаџмент 
 Менаџмент    за човечки ресурси (HRM) 
  

 
Презентацијата ќе се одржи на 6 мај 2010г. (четврток), 14ч. - 15ч. 

Скопски саем (управна зграда, Конгресен центар, кат – 1) 
 
Програмата ќе биде претставена од страна на: 
проф. д-р Маја Маковец Бренчич, продекан за меѓународен развој 
проф. д-р Метка Текавчич, директор на студиумот.  
                                                 
Свое мислење за студиите ќе изнесат и неколкумина досегашни посдипломци. 
  
Економски факултет–Љубљана е акредитиран од страна на Одборот за 
акредитација за високо образование на РМ и ги поседува двете највисики 
акредитации EQUIS (ЕУ) и AACSB (САД) кои ги имаат само 55 светски 
најпрестижни факултети и школи за економија и бизнис. Дипломите се признати 
во Република  Македонија, во сите земји на ЕУ и во САД.  
Наставната програма на Конзорциумските магистерски студии се одвива во 
Скопје, идентична е како онаа во Словенија, прилагодена е за деловните луѓе, се 
изведува интерактивно и со акцент на практичната примена. Предавачи се 
професори од државниот Универзитет – Љубљана и универзитети од Холандија и 
САД. Вклучени се и потврдени авторитети како гости-предавачи од бизнис 
сферата. 
 
Веруваме дека понудената програма на Универзитетот на Република Словенија, Економски 
факултет - Љубљана ќе задоволи голем дел од  потребите за развој на човечките ресурси 
во Вашата ценета компанија / институција.  
 
Љубезно Ве молиме, потврдете го своето присуство (или присуството на Ваш 
претставник) најдоцна до 05.05.2010 (среда). 

Лице за контакт: 
Мелита Секуловска, регионален координатор 

Тел.  02/ 3218-353 
Мобил.  070/ 338-570 

e-mail: cisef@skopjefair.com.mk. 
 

  Во очекување на Вашето присуство, упатуваме срдечен поздрав. 
 

Со почит, 

mailto:cisef@skopjefair.com.mk

