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Р Е Ц Е Н З И Ј А

НА РАКОПИСОТ „СКРИПТА ПО ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ ВО 
УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ” ОД АВТОР/ИТЕ ДОЦ. Д-Р ДЕЈАН 
МЕТОДИЈЕСКИ, ДОЦ. Д-Р ТАЊА АНГЕЛКОВА ПЕТКОВА И ДОЦ. Д-Р 

НИКОЛА ЦУЦУЛЕСКИ ФАКУЛТЕТ ЗА ТУРИЗАМ И БИЗНИС ЛОГИСТИКА, 
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП

Врз основа на одредбите од Статутот и Правилникот за единствените основи за 
остварување на издавачката дејност на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип, ка ко  и 
Одлуката бр. 2102-293/12 од 13.06.2016 година, од 154 - та редовна седница на Нас тав-
но - научниот совет на Факултетот за туризам и бизнис логистика, одржа на на 13.06.2016 
година, избрана е Рецензентска комисија во состав:

 – д-р Елизабета Митрева, вонреден професор на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика, Уни вер  зитет „Гоце Делчев“ - Штип

 – д-р Нако Ташков, вонреден професор на Факултетот за туризам и бизнис логистика, 
Уни вер  зитет „Гоце Делчев“ - Штип, 

 – д-р Никола Димитров, вонреден професор на Факултетот за туризам и бизнис 
логистика, Уни вер  зитет „Гоце Делчев“ - Штип,
за  изготувување  на  извештај,  рецензија на  приложениот  ракопис на  скриптата 

„Информатички системи во угостителството и туризмот” од авторите д-р Дејан 
Методијески, доцент, д-р Тања Ангелкова Петкова, доцент и д-р Никола Цуцулески, 
насловен доцент на Факултетот за туризам и бизнис логистика, наменет за студентите од 1 
(прв) циклус студии на Факултетот за туризам и бизнис логистика при Универзитет „Гоце 
Делчев” во Штип.

По прегледот на ракописот Комисијата до Наставно - научниот совет на Фа култетот 
за туризам и бизнис логистика го поднесува следниов:

И З В Е Ш Т А Ј

Извештајот на рецензијата ги содржи следниве податоци:
Општи податоци за ракописот: Оваа скрипта е од областа на угостителството и 

туризмот и составена е од 3 дела. Содржината на скриптата ја опфаќа потребната материја 
за предавањата по предметот Информатички системи во угостителството и туризмот, 
според Наставната програма на Факултетот за туризам и бизнис логистика. Овој предмет, 
се изучува на насоката Туризам како изборен предмет во четвртиот семестар на втора 
година, носи четири кредити и има фонд на часови 2+1+1. На насоката Гастрономија, 
исхрана и диететика се изучува како задолжителен предмет во четвртиот семестар на 
втора година, носи шест кредити и има фонд на часови 2+2+1. Скриптата е изготвена со 
цел да се унапреди наставата по предметот Информатички системи во угостителството 
и туризмот и да се подобри квалитетот на знаењето на студентите. Во разработката на 
истата е користена соодветна литература од познати автори и институции од областа на 
информациските системи и туризмот. Скриптата ќе претставува основна литература во 
изучување на предметната програма од горенаведената наставна дисциплина. Материјалот 
во ракопис за скрипта е изложен концизно, прегледно со слики и табели со што ќе биде 
лесно разбирлив и совладлив од страна на студентите за кои е наменет.

Податоци за обемот ракописот: Ракописот има вкупно    184 страници и е предаден 
за рецензија, среден во А4 формат. Обемот на ракописот на скриптата „Информатички 
системи во угостителството и туризмот” по содржина ги задоволува критериумите според 
бројот на часови и според одредбите од Правилникот за единствените основи за остварување 
на издавачката дејност на Универзитет „Гоце Делчев” во Штип.

Краток  опис на  содржината:  Ракописот на скриптата „ Информатички системи во 
угостителството и туризмот” ги опфаќа основните концепти на информациските системи, 
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вовед во проектирањето на базата на податоци, како и основните системи во туризмот и 
хотелиерството. Скриптата е изработена во три дела.

Во првиот дел е опфатен материјалот кој се однесува на суштината и основните 
концепти на информациските системи, како поимот систем, податок, информација, 
знаење и мудрост. Обработен е материјалот поврзан со информациските системи, 
информациските технологии, архитектурата на информацискиот систем и основите за 
развој на информациските системи. Исто така, објаснети се воведот во проектирањето на 
базата на податоци, основните поими на моделот на податоци, моделирањето и анализата 
на моделот на податоци. 

Во вториот дел се разгледуваат карактеристиките на работењето во дигиталната 
економија, основните технологии во дигиталната економија, новата наспроти старата 
економија, деловните притисоци на организацијата во дигиталната економија, основните 
концепти на интернет технологијата. Опфатен е и дел за моделите и деловните системи на 
електронското работење и работните системи и стратешкото работење.

Третиот дел е посветен на информациските системи во туризмот и хотелиерството, 
електронскиот туризам, електронските дестинации, електронското хотелиерство, 
електронскиот авиосообраќај и електронските организатори на патувања и туристички 
агенции со соодветни студии на случаи. 

На крајот од ракописот е дадена користената литература и интернет страни, каде што 
се наведени сите наслови, цитирани во материјалот, предмет на оваа скрипта.

ЗАКЛУЧОК

Според горе изнесеното, рецензентите констатираа  дека  поднесениот ра копис за 
скриптата „Информатички системи во угостителството и туризмот” од доц. д-р Дејан 
Методијески, д-р Тања Ангелкова Петкова и д-р Никола Цуцулески опфаќа научни, 
стручни и наставни содржини според нас тав ната програма за овој предмет. Материјалот е 
квалитетно обработен и сис тема тизиран, а ракописот е напишан на јасно разбирлив стил и 
на ниво достапно и разбирливо за студентите.

Скриптата ќе придонесе студентите на поедноставен начин да ја сов ла да ат оваа значајна 
материја од областа на туризмот, која е целосно во согласност со наставната програма на 
соодветната дисциплина што се слуша во втора година на насоките Гастрономија, исхрана 
и диететика и Туризам.

Со задоволство му препорачуваме на Наставно-научниот совет на Факул те тот 
за туризам и бизнис логистика да  го  прифати  позитивно рецен зира ни от рако пис за 
скриптата „Информатички системи во угостителството и туризмот” од авторите д-р Дејан 
Методијески, д-р Тања Ангелкова Петкова и д-р Никола Цуцулески, како основна скрипта 
и да одоб ри негово ко рис тење според Правилникот за издавачка дејност на Универ зи тетот 
„Гоце Делчев” во Штип.

РЕЦЕНЗЕНТИ

проф.д-р Елизабета Митрева
проф.д-р Нако Ташков
проф.д-р Никола Димитров


