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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската програма 

Наслов на студиската програма Информатика и компјутерска техника 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Единица на универзитетот 
Факултетот за информатички и 

комуникациски технологии – Битола 

Научно поле 
Информатика (110) 

Компјутерска техника и автоматика (212) 

Научна, стручна или уметничка област 

• 11000 Информатика

• 11001 Теорија на системи и контрола

• 11002 Информациони системи и

програмирање

• 11003 Програмски јазици и системи

• 11004 Нумеричка анализа

• 11005 Вештачка интелигенција

• 11006 Сметачки интегрирани методи и

апликации

• 11007 Алгоритми

• 11008 Оптимизација

• 11009 Симулација

• 11010 Развивање на софтвер и бази на

податоци

• 21200 Архитектура на сметачки системи

• 21201 Програмски јазици и технологии

• 21202 Информациони системи и мрежи

• 21203 Бази на податоци

• 21204 Обработка на информации

• 21205 Вештачка интелигенција и

системи

• 21206 Процесирање на податоци

• 21207 Организација и методологија на

проектирање на сметачки системи

(хардверски системи, софтвер)

• 21208 Друго (Виртуелно инженерство,

Менаџмент на информатичко

комуникациски технологии)

Вид на студии Прв циклус академски студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 180 ЕКТС кредити 

Звање што студентот го добива по 

завршувањето на студиската програма 
Дипломиран информатичар 
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Звање на англиски јазик што студентот го 

добива по завршувањето на студиската 

програма  

Bachelor of Computer Science 

Времетраење на студиите (во години) 3 години 

Учебна година во којашто ќе започне 

реализацијата на студиската програма 
2019/2020 

Број на студенти што се планира да се запишат 

на студиската програма 
100 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 

програма 
Македонски 

Дали студиската програма се поднесува за 

акрдитација или за повторна акредитација 
Повторна акредитација 

Година на поднесување на студиската 

програма за акредитација/повторна 

акредитација 

Студиската програма е акредитирана со 

Решение бр. 14-937 од 05.05.2017 

Web страна на Универзитетот и Единицата на 

Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk   

www.fikt.uklo.edu.mk 
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА

Назив на високообразовната установа Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 

Битола 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии – Битола 

Седиште 
Ул. „Партизанска“ б.б., Комплекс Касарни, 

Битола 

Веб страница www.fikt.uklo.edu.mk 

Вид на високообразовната установа Високообразовна установа – факултет 

Податоци за основачот (на приватната 

високообразовната установа) 
Собрание на Р. Македонија 

Податоци за последната акредитација 

Закон за основање на Факултет за 

информатички и комуникациски технологии 

во состав на универзитетот „Св. Климент 

Охридски" – Битола 

(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 187 од 

30.12.2013) 

Студиски и научно-истражувачки 

подарачја за кои е добиена акредитација 

• Информатика (110)

• Компјутерска техника и информатика (212)

Единици во состав на високообразовната 

установа 

Во состав на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола:  

12 единици (10 факултети, 1 висока школа и 1 

институт) 

Студиски програми што се реализираат 

во единицата која бара проширување на 

дејноста со воведување на нова/и 

студиска/и програма/и 

Прв циклус на академски студии (240 ЕК) 

 Информатички науки и комуникациско

инженерство (ИНКИ)

Прв циклус на академски студии (180 ЕК) 

 Информатика и компјутерска техника

(ИКТ)

Втор циклус на академски студии (60 ЕК) 

 Информатички науки и комуникациско

инженерство (ИНКИ)

Трет циклус, докторски студии (180 ЕК) 

 Информатички науки и компјутерско

инженерство (ИНКИ)

Податоци за меѓународна соработка на 

планот на наставата, истражувањето и 

мобилноста на студентите 

Универзитети со кои Факултетот за 

информатички и комуникациски технологии - 

Битола има потпишано договори за соработка 

во рамки на програмата Erasmus+ се следните: 

Универзитетот во Љубљана и Универзитетот во 

Марибор, Словенија; Софискиот универзитет 

„Св. Климент Охридски“, Универзитетот во 

Варна и Универзитетот во Велико Трново, 

Бугарија; Универзитетот во Загреб, 
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Универзитетот во Сплит и Универзитетот во 

Ријека, Хрватска; Универзитетот во Белград, 

Србија; Универзитетот во Вроцлав и 

Универзитетот во Лоѓ, Универзитет во Ница, 

Полска; Универзитетот во Бамберг и 

Универзитетот во Росток, Германија; 

Универзитетот во Л’Аквила, Италија; 

Универзитетот во Бакау и Универзитетот во 

Букурешт, Романија; Универзитетот во Едирне, 

Турција. 

Реализирани се над 30 меѓународни 

мобилности, на студенти од прв и втор циклус 

на партнерски универзитети во Европа. 

Реализирани се над 20 мобилности на наставен 

кадар на различни европски програми 

(ERASMUS, CEEPUS). 

Податоци за просторот наменет за 

изведување на наставната и 

истражувачката дејноста 

Факултетот за информатички и 

комуникациски технологии – Битола 

располага со корисна површина од 3200 m2, 

и тоа: 

Прв кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Амфитеатар 2 50 м2

Библиотека со читална 1 43 м2

Просторија за служба за 

студенски прашања 
1 28 м2

Канцеларии за раководен кадар 2 25 м2

Канцеларија за технички 

секретар 
1 15 м2

Канцеларии за наставен кадар 5 15 м2

Скриптара 1 5 м2

Портирница 1 5 м2

Хол-централен 1  50 м2

Холови 3   38м2

Санитарен јазол 2    10 м2 

Втор кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Предавални 2 40 м2

Свечена сала 1 60 м2

Канцеларии за наставен кадар 5 15 м2

Кабинет за информатика 1 35 м2

Хол-централен 1 60 м2

Холови 3 38 м2

Санитарен јазол 1 10 м2 

Министерството за образование и наука, со 

известување Бр. 12-6-285 од 20.08.2007, 

одобри средства за адаптација и доградба на 

нов објект од веќе доделените објекти во 

комплексот Касарни. Во новиот објект се 

обезбедени адекватни просторни капацитети, 

и тоа: 
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Прв кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Aдминистративни канцаларии и 

проширен простор за студентски 

прашања 

5 100 м2 

Втор кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Амфитеатар 1 210 м2 

Предавални 3 220 м2 

Канцеларии за наставен 

кадар 
11 16 м2 

Кабинет за информатика 3 60 м2

Сала за состаноци 1 72 м2 

Сервер сала 1 10 м2 

Санитарен јазол 2 10 м2 

Tрет кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

1 535 м2 

Дворна површина 

Предна страна 

- тревна површина 450 м2 

- асфалтна површина 1000 м2 

Задна страна 

- паркинг (асфалтиран) 450 м2 

- тревна површина 2000 м2 

Друга дворна површина 

- парк (дрвја и тревна површина) 4000 м2 

Податоци за опремата за изведување на 

наставната и истражувачката дејност 

Компјутерската опрема која се користи во 

едукативниот и научно-истражувачкиот 

процес ќе биде организирана во 4 

компјутерски  училници во кои се инсталирани 

65 компјутери за студентите и истите имаат 

интернет приклучок. За наставничкиот и 

соработничкиот кадар на располагање се 22 

лаптопи, додека за административно-

техничкиот кадар инсталирани се 7 

компјутери, со интернет пристап.  Факултетот 

располага со следната дополнителна опрема: 

25 печатари, 1 фотокопир, 1 скенер, 5 LCD 

проектори, 1 телевизор и аудио опрема за 

состаноци и амфитеатри. По наставата дел од 

компјутерската опрема им е достапна на 

студентите. Исто така во холот на Факултетот 

ќе бидат инсталирани 2 компјутери со 

интернет пристап коишто постојано им се 

достани на студентите. 

Број на студенти за кои е добиена 

акредитација 
681 
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Број на студенти (првпат запишани) 
681 (на прв циклус) + 48 (на втор циклус)+ 8 

(на трет циклус)  

Број на лица во наставно-научни, научни 

и наставни звања 

22 наставници од кои: 

• 7 редовни професори

• 12 вонредни професори

• 2 доценти

• 1 виш лектор

Број на лица во соработнички звања - 

Однос наставник: студенти (број на 

студенти на еден наставник) за секоја 

единица одделно 

34 

Внатрешни механизми за обезбедување и 

контрола на квалитетот на студиите 

• Развојот на наставните содржини

• Реализација на наставниот процес

• Оценување на студентите

• Изработка на дипломски труд

• Оценка на квалитетот на наставата од страна

на студентите со анкети на крајот од секој

семестар за секој предмет

• Оценка на квалитетот на студиската

програма од страна на дипломираните

студентите

• Други процедури кои се однесуваат на

ресурсите и логистиката на наставниот процес

Фрекфенција на самоевалуциониот 

процес (секоја година, на две години, на 

три години) 

на три години 

Податоци за последната спроведена 

надворешна евалуација на установата 

2017 год. – Извештај за надворешна евалуација 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – 

Битола 

http://www.uklo.edu.mk/filemanager/2018/ 

Други податоци кои установата сака да 

ги наведе како аргумент за нејзината 

успешност  

Факултетот е ко-организатор на меѓународната 

конференција АIIT - Applied Internet and 

Information Technologies 

(http://aiitconference.org) 

Факултетот тековно реализира 4 меѓународни 

проекти, два од IPA CBC програмата за 

прекугранична соработка и два македонско-

кинески научни проекти. 

Факултетот спроведува т.н Internship програма 

со компании од IT секторот во Македонија. Во 

последните 4 години, преку оваа програма, 

околу 300 студенти од ФИКТ имаа можност да 

работат на реални проекти со ментори од IT 

компаниите. Оваа иницијатива на ФИКТ е 
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забележана и особено ценета од IT секторот, 

кој од година во година се помасовно 

учествува во нејзината реализација. 

Факултетот е организатор на натпреварот во 

програмирање за средношколци CodeCup 

(http://codecup.fikt.edu.mk) од 2015 година. На 

овој натпревар секоја година учествуваат по 

околу 50 натпреварувачи од средните 

училишта од скоро сите градови во 

Македонија. 

2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД

НАСТАВНО-НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА

ЕДИНИЦАТА

На седницата на Наставно-научниот совет на Факултетот за информатички и 

комуникациски технологии – Битола, одржана на 11.12.2018 год., беше разгледана и, со 

Одлука бр. 02-979/7, усвоена студиската програма од прв циклус по Информатика и 

компјутерска техника согласно Законот за високо образование. Одлуката е дадена во 

прилог. 

3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД

УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ

На седницата на Сенатот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“- Битола, одржана на 

26.12.2018 год., со одлука бр. 14-1850/4-4, беше усвоена студиската програма од прв

циклус по Информатика и компјутерска техника согласно Законот за високо образование. 

Одлуката е дадена во прилог. 
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ

ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА

ПРОГРАМА

Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола располага со корисна 

површина од 3200 m2, и тоа: 

Прв кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Амфитеатар 2 50 м2 

Библиотека со читална 1 43 м2 

Просторија за служба за студенски прашања 1 28 м2 

Канцеларии за раководен кадар 2 25 м2 

Канцеларија за технички секретар 1 15 м2 

Канцеларии за наставен кадар 5 15 м2 

Скриптара 1 5 м2 

Портирница 1 5 м2 

Хол-централен 1  50 м2 

Холови 3   38м2 

Санитарен јазол 2    10 м2 

Втор кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Предавални 2 40 м2 

Свечена сала 1 60 м2 

Канцеларии за наставен кадар 5 15 м2 

Кабинет за информатика 2 35 м2 

Хол-централен 1 60 м2 

Холови 3 38 м2 

Санитарен јазол 1 10 м2 

Министерството за образование и наука, со известување Бр. 12-6-285 од 20.08.2007, 

одобри средства за адаптација и доградба на нов објект од веќе доделените објекти во 

комплексот Касарни. Во новиот објект се обезбедени адекватни просторни капацитети, и 

тоа: 
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Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Aдминистративни канцаларии и проширен 

простор за студентски прашања 
5 100 м2 

Втор кат 

Вид на просторија 
Број/ 

Количина 

Квадратура 

поединечно 

Амфитеатар 1 210 м2 

Предавални 3 220 м2 

Канцеларии за наставен кадар 11 16 м2 

Кабинет за информатика 3 60 м2 

Сала за состаноци 1 72 м2 

Сервер сала 1 10 м2 

Санитарен јазол 2 10 м2 

Tрет кат 

Вид на просторија 
Број/ 

Количина 

Квадратура 

поединечно 

1 500 м2 

Дворна површина 

Вид на просторија 
Квадратура 

поединечно 

Предна страна 

- тревна површина 450 м2 

- асфалтна површина 1000 м2 

Задна страна 

- паркинг (асфалтиран) 450 м2 

- тревна површина 2000 м2 

Друга дворна површина 

- парк (дрвја и тревна површина) 4000 м2 

Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и 

документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската 

програма се дадени во прилогот бр.1. 

Прв кат
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5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА

Вид на опрема 
Количина 

(парчиња) 

Десктоп компјутери 51 

Лаптоп компјутери 65 

Печатачи ласерски 25 

Печатач ласерски - мултифункциски 2 

Видео проектори 5 

Фотокопир 1 

Скенер 1 

Altera (Intel) DE1-SoC FPGA Development Board 2 

Altera (Intel) DE0-SoC FPGA Development Board 4 

Xilinx Basys -3 FPGA Development Board 4 

Cypress PSoC4 BLE board Arm Cortex-M0  4 

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Студиската програма ќе се реализира во најголем дел со постојните кадровски, технички и 

просторни ресурси. Финансирањето на студиите ќе се одвива во согласност со законските 

прописи за студирање на  јавен универзитет, Статутот на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола, Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и 

студирање на прв циклус  студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола како 

и Конкурсот за запишување студенти во прва година на прв циклус студии на 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола. 

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Р.б. 
Звање, име и презиме на 

наставникот 

Предмети што наставникот 

ги предава или е планирано 

да ги предава на Единицата 

каде што се организира 

студиската програма 

Фонд на 

часови за 

секој 

наведен 

предмет 

1. Ред. проф. д-р Александар Маркоски 

Индустриска информатика 3+2 

Сензорски системи за 

Интернет на нештата 
3+2 
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2. Ред. проф. д-р Виолета Маневска 

Алгоритми и структури на 

податоци 
3+2 

Бази на податоци 3+2 

Напредни алгоритми 3+2 

3. Ред. проф. д-р Драган Груевски 

Деловни комуникациски 

вештини 
3+2 

Организациско однесување и 

развој 
3+2 

4. Ред. проф. д-р Игор Неделковски 
Компјутерска графика 3+2 

Виртуелно инженерство 3+2 

5. Ред. проф. д-р Илија Јолевски 

Објектно-ориентирано 

програмирање 
3+2 

Софтверско инженерство 3+2 

6. Ред. проф. д-р Костандина Вељановска 

Системски софтвер 3+2 

Примена на вештачка 

интелигенција и системи 
3+2 

7. Ред. проф. д-р Пеце Митревски 

Архитектура и организација 

на компјутери 
3+2 

Податочни комуникации и 

мрежи 
3+2 

Паралелно и повеќејадрено 

пресметување 
3+2 

8. Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска 

Апликативен софтвер 3+2 

Солид моделирање 3+2 

Научна визуелизација и 

виртуелни околини 
3+2 

9. Вонр. проф. д-р Благој Ристевски 

Неструктурирани бази на 

податоци 
3+2 

Криптографија и 

информациска безбедност 
3+2 

10. Вонр. проф. д-р Божидар Миленковски 

Економија и бизнис 3+2 

Интелектуален капитал и 

конкурентност 
3+2 

11. Вонр. проф. д-р Зоран Котевски 

Веб технологии 3+2 

Принципи на мултимедиски 

системи 
3+2 

Компјутерска визија 3+2 

12. 
Вонр. проф. д-р Марина Блажековиќ 

Тошевски 

Интернет банкарство 3+2 

Финансиски технологии 3+2 

13. 
Вонр. проф. д-р Мимоза Богданоска-

Јовановска  

Концепти на информатичко 

општество 
3+2 

Е-Влада и е-Управување 3+2 
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14. Вонр. проф. д-р Моника Марковска 

Организациско 

претприемништво 
3+2 

Иновациски менаџмент 3+2 

15. 
Вонр. проф. д-р Наташа Блажеска-

Табаковска  

Деловни информациски 

системи 
3+2 

Е-учење 3+2 

16. Вонр. проф. д-р Рамона Маркоска 

Структурирано програмирање 3+2 

Напредно  програмирање 3+2 

Моделирање на е-Бизнис 

процеси 
3+2 

17. Вонр. проф. д-р Снежана Савоска 

Анализа и дизајн на 

информациски системи 
3+2 

Инжинеринг на ERP системи 

(интегрирани системи за 

планирање со компаниски 

ресурси) 

3+2 

18. Вонр. проф. д-р Соња Манчевска 
Математикa 1 3+2 

Математика 2 3+2 

19. Вонр. проф. д-р Томе Димовски 

Проектирање и менаџмент на 

компјутерски мрежи 
3+2 

Администрација на бази на 

податоци 
3+2 

20. Доц д-р. д-р Елена Влаху-Ѓоргиевска Веб програмирање 3+2 

21. Доц. д-р Никола Рендевски 

Дигитална логика и системи 3+2 

Вградливи системи за 

Интернет на нештата 
3+2 

22. 
Виш лектор м-р Андреевска-

Ивановска Лела 

Англиски јазик за основни 

вештини 
3+2 

Англиски јазик за специфични 

цели 
3+2 

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во реализацијата на 

студиската програма е даден во прилог бр.4 

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА УЧЕСТВО

ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ ПРЕДМЕТИ

Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени 

предмети од студиската програма се дадени во прилогот бр.2. 
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9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО

ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Во согласност со меѓународната Фраскатиева класификација на научно истражувачките 

подрачја, полиња и области, студиската програма Информатика и компјутерска техника 

припаѓа во научните подрачја: природно-математички науки (1), во полето информатика 

(110), како и техничко-технолошки науки (2), во полето компјутерска техника и 

информатика (212) и ги покрива областите: 

 11000 Информатика

 11001 Теорија на системи и контрола

 11002 Информациони системи и програмирање

 11003 Програмски јазици и системи

 11004 Нумеричка анализа

 11005 Вештачка интелигенција

 11006 Сметачки интегрирани методи и апликации

 11007 Алгоритми

 11008 Оптимизација

 11009 Симулација

 11010 Развивање на софтвер и бази на податоци

 21200 Архитектура на сметачки системи

 21201 Програмски јазици и технологии

 21202 Информациони системи и мрежи

 21203 Бази на податоци

 21204 Обработка на информации

 21205 Вештачка интелигенција и системи

 21206 Процесирање на податоци

 21207 Организација и методологија на проектирање на сметачки системи

(хардверски системи, софтвер)

 21208 Друго (Виртуелно инженерство, Менаџмент на информатичко комуникациски

технологии)
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10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 

Прв циклус академски (додипломски) студии со 180 кредити, ниво во Националната рамка на 

високо-образовни квалификации VIБ. 

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА 

ПРОГРАМА 

Во 2015 година, Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола доби 

решение (бр. 14-1410 од 29.07.2015) за акредитација на студиската програма 

“Информатички науки и комуникациско инженерство”, четиригодишни студии со која 

студентот се стекнува со 240 ЕКТС и со звање Дипломиран инженер по Информатички 

науки и комуникациско инженерство. Сите активности предвидени со оваа студиска 

програма доследно се спроведуваа и сите услови за нејзина успешна имплементација биле 

и се исполнети. Универзитетскиот кадар е длабоко проникнат и темелно запознат со 

примената на информатичката технологија во широк спектар на ситуации и посебно 

внимание посветува на држењето чекор и следење на трендот на новите достигнувања во 

оваа област. Во 2017 година, согласно потребите на пазарот и интересите на студентите 

Факултетот за информатички науки и комуникациско инженерство доби решение (бр.14-

937 од 05.05.2017) за акредитација на студиска програма Информатика и компјутерска 

техника, тригодишни студии со која студентот се стекнува со 180 ЕКТС и со звање 

Дипломиран информатичар. Потребите за осовременување на академските студии од прв 

циклус на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола 

произлегуваат од повеќе причини, и тоа: 

 Во последните две децении, во светски размери се случува тивка, но значајна 

револуција во сите сфери на човековото живеење, предизвикана од експлозивниот 

развој на компјутерската и информатичката технологија. Напредната информатичка 

технологија отвора нови хоризонти и развој на нови приоди во решавањето на 

проблемите од разни области. Поради тоа, оваа област континуиранио се проширува, 

унапредува и надополнува со нови потреби од знаења. 
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● Со стапување на сила на Законот за Високо образование на РМ се воведуваат  новини

кои наметнуваат усогласување на постојните студиски програми, што подразбира

подобро профилирање и поквалитетна понуда.

● Имајќи во предвид дека профилирањето на потенцијалните студенти во високото

образование е во тесна корелација со реалните потреби на бизнис секторот и на

работодавачите, Агенцијата за вработување на Република Македонија, направи

двегодишно опсежно истражување и анализа на потребите од вештини на пазарот на

трудот, чии резултати ги публикува во март, 2017 година. Според повеќе

идникатори, меѓу кои очекуваната побарувачка за вработувања во наредните 6-12

месеци, потребите од занимања и вештини за планирани нови вработувања, во

категоријата на побарувачка, класифицирано според степенот на образование,

анализите покажуваат дека “со завршено високо образование (програми до и

постдипломско универзитетско образование):”  во 20те најбарани професии дадени

редоследно се “програмер, машински инженер, градежен инженер, економист,

доктори по општа медицина, информатички инженер, инженер за организација на

работа, архитект, инженер за комјутерски науки, сметководител, инженер за

техничка сигурност, инженер-металург за обработка на метал, правник,

електроинженер-контролор, менаџер за производство и продажба, инженер-

агроном, фармацевт-технолог, маркетинг агент, информатичар, графички дизајнер,

администратор на бази на податоци и др”. Дадениот цитат од интегралниот

документ покажува дека во најактуелните  и најбараните квалификации од

додипломско и последипломско образование се вбројуваат неколку од областите

110 и 212, кои се конститутивни области, со образовни содржини покриени  на  оваа

предложена студиска програма, што зборува во прилог на нејзината практична и

применлива компонента.

12. УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА СО ЕДИНСТВЕНИОТ

ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРЕДЛИВОСТ

СО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ

Содржината на студиската програма Информатика и компјутерска техника има совпаѓање 

на содржините со студиските програми на европските високообразовни институции меѓу 
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кои: Техничкиот Универзитет во Минхен (https://www.in.tum.de/en/for-prospective-

students/bachelorsprograms/informatics.html), студиската програма Универзитетот во Гент 

http://www.ugent.be/we/en/education/Programmes/bachelorprogrammes/bachelorprogrammes. 

htm). 

13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА

ПРОГРАМА

Знаења и 

разбирање 

Покажува знаење и разбирање во научното поле на студирање кое се 

надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и 

познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, 

компаративни и критички перспективи во научното поле според 

соодветна методологија; Разбирање на одредена област и познавање 

на тековните прашања во врска со научните истражувања и новите 

извори на знаење; Покажува знаење и разбирање за разни теории, 

методологии. 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

Може да го примени знаењето и разбирањето на начин што покажува 

професионален пристап во работата или професијата; Покажува 

компетенции за идентификација, анализа и решавање проблеми; 

Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките на 

полето на студирање. 

Способност за 

проценка 

Способност за прибирање, анализирање, оценување и презентирање 

информации, идеи, концепти од релевантни податоци; Донесување 

соодветна проценка земајќи ги предвид личните, општествените, 

научните и етичките аспекти; Способност да оценува теоретски и 

практични прашања, да дава објаснување за причините и да избере 

соодветно решение. 

Комуникациски 

вештини 

Способност да комуницира и дискутира, и со стручната, и со 

нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и решенија кога 

критериумите за одлучување и опсегот на задачата се јасно 

дефинирани; Презема поделена одговорност за колективни резултати; 

Способност за независно учество, со професионален пристап, во 

специфични, научни и интердисциплинарни дискусии. 

Вештини на 

учење 

Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување 

понатамошно знаење и учење со висок степен на независност. 
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14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Знаење и 

разбирање 

• Ги познава информациско-комуникациските технологии 

потребни за успешно вклучување во работата на фирми од 

стопанството. Ги познава софтверското инженерство и архитектурата 

на компјутерските системи, системските и апликативните програми, 

нивната примена, инсталација и надградување. Ги познава 

софтверските процеси при развој на софтверски системи, развојните 

платформи и програмските јазици. 

• Опишува и расправа за клучни аспекти и концепти во областа на 

компјутерските науки и инженерството, како: архитектура на 

сметачки системи, програмски јазици и технологии, информациони 

системи и мрежи, бази на податоци, обработка на информации, 

вештачка интелигенција и системи, процесирање на податоци, 

организација и методологија на проектирање на сметачки системи.  

• Следи тековни истражувања и развој, како и поширокиот 

апликативен контекст на компјутерските науки и инженерството. 

Примeна на 

знаењето и 

разбирањето 

• Знаењето може да го примени за развој на десктоп апликации, веб 

апликации, развој на софтверски системи, информациски системи и 

апликации за мобилни платформи.  

• Знаењето може да го примени и за проектирање и менаџмент на 

ИКТ системи, компјутерски мрежи и комуникациски технологии, 

компјутерски потпомогнат дизајн/производство, композиција на 

мултимедијални проекти, информатичко образование и учење на 

растојание. 

Способност за 

проценка 

• Способен е да ги процени достигнатиот степен на развој на 

информатичкото општество и можноста за реализација на своите 

замисли и идеи во бизнис околина, со оглед на солидното познавање 

на информатизацијата на општеството и на дејноста на 

информатичките фирми во земјата. 

• Прави соодветна проценка при примена и оценување на знаење од 

клучно значење во областа на компјутерските науки и инженерството, 

земајќи ги предвид соодветните лични, општествени, научни или 

етички аспекти. 

• Способен е да процени на каков најдобар можен начин и во која 

фирма или институција може да ги примени стекнатите теоретски и 

практични знаења за информациско-комуникациските технологии. 

Комуникациски 

вештини 

• Способен е за стручна комуникација од областа на компјутерските 

науки и инженерството, во и околу софтверското инженерство, 

проектирањето и менаџментот на ИКТ системи, комуникација со 

странски фирми и поединци, комуникација во мултикултурни 

средини, застапување на своите и интересите на 
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фирмата/институцијата од деловен и професионален (информатички) 

аспект.    

• Комуницира ефективно преку пишани извештаи и усни 

презентации, користејќи   соодветна терминологија и технички јазик. 

• Споделува и расправа за концепти и идеи во областа на 

компјутерските науки и инженерството, како со информатичката 

заедница, така и со целата општествена јавност. 

• Способен е за тимска работа и активна соработка во рамките на 

група, преку споделување на одговорности и задачи. 

Вештини на 

учење 

• Оспособен е за изучување на новите информациско-

комуникациски технологии и за нивна примена во софтверските 

процеси со цел да постигне оптимален развој на конкурентен 

софтверски производ или хардверско решение.   

• Свесен е дека со континуираното следење и изучување на 

современите информациско-комуникациски технологии, тој е во 

постојано себенадградување на стручно поле. 

• Презема иницијатива за идентификување на потребите за 

понатамошно професионално унапредување со висок степен на 

самостојност во одлучувањето. 

 

15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Студиската програма е во времетраење од 3 (три) година односно 6 (шест) семестри. 

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

За успешно завршување на студиската програма студентите треба да стекнат најмалку 180 

ЕКТС кредити 

17.  УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА 

СТУДИИТЕ 

Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани во согласност 

со Законот за високо образование на Република Македонија и општите акти на 

Универзитетот и истите се објавуваат во Конкурсот за запишување студенти во прва година 

на прв циклус  студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола.  

Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку 

бројот на остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е дефинирано 

и опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и 
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студирање на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, 

којшто е јавно објавен на веб страната на Универзитетот.   

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на 

втор циклус студии. 

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА

Со оваа студиска програма се предвидени вкупно 22 задолжителни предмети, коишто

на студентот му обезбедуваат 132 кредити. Во студиската програма се понудени вкупно 26 

изборни предмeти. Од нив, 12 припаѓаат на научните полиња: економски науки (503) и 

организациони науки и управување (менаџмент) (506), јавна управа и администрација (509),  

наука за книжевноста (англистика) (612).  Секој изборен предмет се вреднува со 6 кредити. 

Од бројот на понудени изборни предмети студентот треба да избере 7 предмети кои вкупно 

се вреднуваат со 42 кредити. Исто така, студентот има обврска да изработи и јавно да брани 

дипломска работа, којашто се вреднува со 6 кредита. Дипломската работа се оценува со 

оценка од 5 (пет) до 10 (десет), при што оценката пет е незадоволителна. Оценката на 

дипломската работа влегува во просечниот успех на студентот, којшто претставува 

аритметичка средина на оценките од завршното оценување по сите наставни предмети во 

текот на студиите на студиската програма. 

ПРВА ГОДИНА 

Прв семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ИНКИ-120 Математика 1 6 3+2 

ИНКИ-121 Дигитална логика и системи 6 3+2 

ИНКИ-122 Структурирано програмирање 6 3+2 

ИНКИ-123 Апликативен софтвер 6 3+2 

Изборни предмети (се избира еден предмет) 

ИНКИ-Н1 Англиски јазик за основни вештини 6 3+2 

ИНКИ-Н2 Деловни комуникациски вештини 6 3+2 

ИНКИ-Н3 Економија и бизнис 6 3+2 

ИНКИ-Н4 Концепти на информатичко општество 6 3+2 

ИНКИ-Н5 Интернет банкарство 6 3+2 

ИНКИ-Н6 Организациско претприемништво 6 3+2 
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Вкупно кредити I сем. 30 

Втор семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ИНКИ-220 Математика 2 6 3+2 

ИНКИ-221 Архитектура и организација на компјутери 6 3+2 

ИНКИ-222 Веб технологии 6 3+2 

ИНКИ-223 Напредно програмирање 6 3+2 

Изборни предмети (се избира еден предмет) 

ИНКИ-П1 Иновациски менаџмент 6 3+2 

ИНКИ-П2 Финансиски технологии 6 3+2 

ИНКИ-П3 Интелектуален капитал и конкурентност 6 3+2 

ИНКИ-П4 е-влада и е-управување 6 3+2 

ИНКИ-П5 Организациско однесување и развој 6 3+2 

ИНКИ-П6 Англиски за специфични цели 6 3+2 

Вкупно кредити II сем. 30 

ВКУПНО КРЕДИТИ ПРВА ГОДИНА 60 

Трет семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ИНКИ-320 Системски софтвер 6 3+2 

ИНКИ-321 Податочни комуникации и мрежи 6 3+2 

ИНКИ-322 Алгоритми и структури на податоци 6 3+2 

ИНКИ-323 Објектно ориентирано програмирање 6 3+2 

Изборни предмети (се избира еден предмет) 

ИНКИ-Н1 Англиски јазик за основни вештини 6 3+2 

ИНКИ-Н2 Деловни комуникациски вештини 6 3+2 

ИНКИ-Н3 Економија и бизнис 6 3+2 

ИНКИ-Н4 Концепти на информатичко општество 6 3+2 

ИНКИ-Н5 Интернет банкарство 6 3+2 

ИНКИ-Н6 Организациско претприемништво 6 3+2 

Вкупно кредити III сем. 30 

Четврт семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ИНКИ-420 Бази на податоци 6 3+2 

ИНКИ-421 Компјутерска графика 6 3+2 

ИНКИ-422 
Проектирање и менаџмент на компјутерски 

мрежи 
6 3+2 

ИНКИ-423 Солид моделирање 6 3+2 

Изборни предмети (се избира еден предмет) 

ИНКИ-П1 Иновациски менаџмент 6 3+2 

ИНКИ-П2 Финансиски технологии 6 3+2 

ИНКИ-П3 Интелектуален капитал и конкурентност 6 3+2 
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ИНКИ-П4 е-влада и е-управување 6 3+2 

ИНКИ-П5 Организациско однесување и развој 6 3+2 

ИНКИ-П6 Англиски за специфични цели 6 3+2 

Вкупно кредити IV сем. 30 

ВКУПНО КРЕДИТИ ВТОРА ГОДИНА 60 

Петти семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ИНКИ-520 Деловни информациски системи 6 3+2 

ИНКИ-522 
Анализа и логички дизајн на информациски 

системи 
6 3+2 

ИНКИ-523 Принципи на мултимедиски системи 6 3+2 

Изборни предмети (се избира еден предмет  од 

ИНКИ-H1 до ИНКИ-H6  ) 

Изборни предмети (се избира еден предмет  од 

ИНКИ-724 до ИНКИ-737  ) 

ИНКИ-Н1 Англиски јазик за основни вештини 6 3+2 

ИНКИ-Н2 Деловни комуникациски вештини 6 3+2 

ИНКИ-Н3 Економија и бизнис 6 3+2 

ИНКИ-Н4 Концепти на информатичко општество 6 3+2 

ИНКИ-Н5 Интернет банкарство 6 3+2 

ИНКИ-Н6 Организациско претприемништво 6 3+2 

ИНКИ-724 Криптографија и информациска безбедност 6 3+2 

ИНКИ-725 Е-учење 6 3+2 

ИНКИ-726 Моделирање на е-Бизнис процеси 6 3+2 

ИНКИ-727 Научна визуелизација и виртуелни околини 6 3+2 

ИНКИ-728 
Инжинеринг на ERP системи (интегрирани 

системи за планирање со компаниски ресурси) 
6 3+2 

ИНКИ-729 Вградливи системи за Интернет на нештата 6 3+2 

ИНКИ-730 Примена на вештачка интелигенција и системи 6 3+2 

ИНКИ-731 Компјутерска визија 6 3+2 

ИНКИ-732 Администрација на бази на податоци 6 3+2 

ИНКИ-733 Сензорски системи за Интернет на нештата 6 3+2 

ИНКИ-734 Софтверско инженерство 6 3+2 

ИНКИ-735 Виртуелно инженерство 6 3+2 

ИНКИ-736 Паралелно и повеќејадрено пресметување 6 3+2 

ИНКИ-737 Напредни алгоритми 6 3+2 

Вкупно кредити V сем. 30 
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20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЕКТС КРЕДИТИТЕ НА ИЗБОРНИТЕ 

ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА 

ПРЕДМЕТИТЕ  

Утврден сооднос меѓу ЕКТС кредитите на понудените изборни наставни 

предмети и предвидените изборните предмети 

Број на понудени изборни наставни предмети  26 

Вкупен број на ЕКТС кредити на сите понудени изборни наставни 

предмети 
156 

Број на изборни наставни предмети што е предвидено да ги избере 

студентот од понудените изборни наставни предмети 
7 

Вкупен број на ЕКТС кредити на изборни наставни предмети што е 

предвидено да ги избере студентот од понудените изборни наставни 

предмети 

42 

 

Вкупен број ЕКТС кредити на изборни наставни предмети што е предвидено да ги избере 

студентот од понудените изборни наставни предмети е најмалку двојно поголем од 

вкупниот број на ЕКТС кредити на сите понудените изборни наставни предмети согласно 

Законот за високо образование 

 

 

 

Шести семестар 

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ИНКИ-620 Веб програмирање 6 3+2 

ИНКИ-622 Индустриска информатика 6 3+2 

ИНКИ-623 Неструктурирани бази на податоци 6 3+2 

 Изборни предмети (се избира еден предмет)   

ИНКИ-П1 Иновациски менаџмент 6 3+2 

ИНКИ-П2 Финансиски технологии 6 3+2 

ИНКИ-П3 Интелектуален капитал и конкурентност 6 3+2 

ИНКИ-П4 е-влада и е-управување 6 3+2 

ИНКИ-П5 Организациско однесување и развој 6 3+2 

ИНКИ-П6 Англиски за специфични цели 6 3+2 

 Дипломска работа  6  

 Вкупно кредити VI сем. 30  

 ВКУПНО КРЕДИТИ ТРЕТА ГОДИНА 60  
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Процент на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети во однос на 

вкупниот број ЕКТС кредити на студиската програма 

Број на предвидени изборни наставни предмети  7 

Број на ЕКТС кредити на предвидените изборни наставни предмети 42 

Процент на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети од 

вкупниот број кредити на студиската програма 
23,3 % 

Вкупно ЕКТС кредити на студиската програма 180 

 

Процентот на ЕКТС кредити на изборните наставни предмети изнесува 23,3 % и е 

согласно Законот за високот образование (треба да биде најмалку 10% а најмногу 30% од 

бројот на ЕКТС кредитите во студиската програма) 

 

Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од 

аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети и соодносот на ЕКТС 

кредитите, е во согласност со Законот за високото образование. Исто така, и предвидениот 

фонд часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа 

студиска програма води кон исполнување на поставените цели на студиската програма. 

 

Листа на задолжителни предмети  

Шифра Задолжителни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ИНКИ-120 Математика 1 6 3+2 

ИНКИ-121 Дигитална логика и системи 6 3+2 

ИНКИ-122 Структурирано програмирање 6 3+2 

ИНКИ-123 Апликативен софтвер 6 3+2 

ИНКИ-220 Математика 2 6 3+2 

ИНКИ-221 Архитектура и организација на компјутери 6 3+2 

ИНКИ-222 Веб технологии 6 3+2 

ИНКИ-223 Напредно програмирање 6 3+2 

ИНКИ-320 Системски софтвер 6 3+2 

ИНКИ-321 Податочни комуникации и мрежи 6 3+2 

ИНКИ-322 Алгоритми и структури на податоци 6 3+2 

ИНКИ-323 Објектно ориентирано програмирање 6 3+2 

ИНКИ-420 Бази на податоци 6 3+2 

ИНКИ-421 Компјутерска графика 6 3+2 

ИНКИ-422 
Проектирање и менаџмент на компјутерски 

мрежи 
6 3+2 

ИНКИ-423 Солид моделирање 6 3+2 

ИНКИ-520 Деловни информациски системи 6 3+2 

ИНКИ-522 
Анализа и логички дизајн на информациски 

системи 
6 3+2 
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Листа на изборни предмети  

ИНКИ-523 Принципи на мултимедиски системи 6 3+2 

ИНКИ-620 Веб програмирање 6 3+2 

ИНКИ-622 Индустриска информатика 6 3+2 

ИНКИ-623 Неструктурирани бази на податоци 6 3+2 

Шифра Изборни предмети кредити 
фонд на 

часови 

ИНКИ-Н1 Англиски јазик за основни вештини 6 3+2 

ИНКИ-Н2 Деловни комуникациски вештини 6 3+2 

ИНКИ-Н3 Економија и бизнис 6 3+2 

ИНКИ-Н4 Концепти на информатичко општество 6 3+2 

ИНКИ-Н5 Интернет банкарство 6 3+2 

ИНКИ-Н6 Организациско претприемништво 6 3+2 

ИНКИ-П1 Иновациски менаџмент 6 3+2 

ИНКИ-П2 Финансиски технологии 6 3+2 

ИНКИ-П3 Интелектуален капитал и конкурентност 6 3+2 

ИНКИ-П4 е-влада и е-управување 6 3+2 

ИНКИ-П5 Организациско однесување и развој 6 3+2 

ИНКИ-П6 Англиски за специфични цели 6 3+2 

ИНКИ-724 Криптографија и информациска безбедност 6 3+2 

ИНКИ-725 Е-учење 6 3+2 

ИНКИ-726 Моделирање на е-Бизнис процеси 6 3+2 

ИНКИ-727 Научна визуелизација и виртуелни околини 6 3+2 

ИНКИ-728 

Инжинеринг на ERP системи (интегрирани 

системи за планирање со компаниски 

ресурси) 

6 3+2 

ИНКИ-729 Вградливи системи за Интернет на нештата 6 3+2 

ИНКИ-730 
Примена на вештачка интелигенција и 

системи 
6 3+2 

ИНКИ-731 Компјутерска визија 6 3+2 

ИНКИ-732 Администрација на бази на податоци 6 3+2 

ИНКИ-733 Сензорски системи за Интернет на нештата 6 3+2 

ИНКИ-734 Софтверско инженерство 6 3+2 

ИНКИ-735 Виртуелно инженерство 6 3+2 

ИНКИ-736 Паралелно и повеќејадрено пресметување 6 3+2 

ИНКИ-737 Напредни алгоритми 6 3+2 
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21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО 

ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се 

определува со Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот 

“Св. Климент Охридски” – Битола. Во прва година во академската 2018/19 год. планирано 

е да се запишат вкупно 100 студенти. 

22. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНА ЗАДОЛЖИТЕЛНА И 

ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА 

 Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните програми 

книжен фонд на домашни и странски монографски публикации;  како и голем број домашни 

и странски стручни списанија што во целост ја покриваат задолжителна и дополнителна 

литература за предметите од студиската програма. Листата на задолжителната и 

дополнителната литература за секој наставен предмет е јавно објавена и достапна на веб 

страната на единицата.  

23. ИНФОРМАЦИЈА ЗА WEB СТРАНАТА НА ЕДИНИЦАТА И 

УНИВЕРЗИТЕТОТ 

Web страната на единицата: www.fikt.edu.mk 

Web страната на Универзитетот: www.uklo.edu.mk 

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА 

СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Студентот кој ќе ги заврши сите обврски предвидени со студиската програма се 

стекнува со звање „Дипломиран информатичар“.  

Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го 

стекнува по завршувањето на студиската програма е “Bachelor of Computer Science”. 

25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ 

ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА 

Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во 

согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на Република 
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Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на 

квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на Република 

Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на Европската асоцијација 

на универзитети (ЕУА). Во согласност со зацртаната мисија на Универзитетот, 

обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење: настава, научно- 

истражувачка дејност, управување и администрација.  

Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на 

наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската 

Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитет. Покрај 

другите индикатори, информации по различни прашања за студиската програма се добиваат 

и преку искажаното мислење од организирана студентска анкета во текот на годината и 

истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности. 

26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА  

Резултатите од изведената самоевалуација се претставени со табелите од SWOT анализата 

за организацикси менаџмент и изведување, настава и учење, научно истражувачка дејност 

и општествена оправданост. Истите се дел од последниот Извештај за самоевалуација на 

факултетот за информатички и комуникациски технологии-Битола за периодот од 

15.09.2015- 31.12.2018 година. 

SWOT анализа - Организациски менаџмент и изведување 

S (strengths)- Предности W (weaknesses) - Слабости 

- екипираност на професорскиот кадар; 

- застепеност на различни профили; 

- активност на кадарот на конференции, 

семинари и доусовршување 

во соодветните области; 

- квалитетен и искусен 

наставно- научен кадар; 

- добиени решенија за менторство на втор 

и трет циклус на студии. 

- административна оптеретеност 

на наставниот кадар 

O (opportunities) - Можности T (threats) - Закани 

- потенцијални можности за дополнително 

ангажирање на наставниците во работа на 

проекти во интерес на административниот 

- непредвидливост на образовната 

политика во високото образование по 

однос на концептите на студиските 
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и професионалниот развој во Република 

Македонија. 

програми, како и евентуалните промени во 

законската регулатива во однос на 

условите за ре-избор на академскиот кадар 

влијае негативно врз сигурноста и 

мотивираноста на вработените. 

SWOT Анализа - Настава и учење 

S (strengths)- Предности W (weaknesses) - Слабости 

- интерес за воведување современи методи

на настава и вежби; 

- добар баланс меѓу различните методи

на изведување на настава и вежби;

- употреба на компјутерите во процесот

на наставата и оценувањето; 

- овозможена е клиничка настава;

- студентите реализараат практична

настава во компании и други институции и 

установи; 

- поттикнување на активната улога

на студентот; 

- контакти со бизнис заедницата;

- можности за мобилност на студенти

преку примена на ЕКТС; 

- задоволителен фонд со стручна и

научна литература; 

- добра проодност на студентите;

- стекнување на  вештини кои на студентот

му се потребни во текот на студирањето и

вработувањето; 

- доследна примена на ЕКТС системот во

наставно-образовниот процес; 

-практикување на активности за

стекнување на способности на студентите 

преку тимска работа, анализа на случаи, 

изработка на проект и сл. 

- наставниците изведуваат настава и на

дисперзирани студии, што одзема доста

време и енергија; 

- недоволна посетеност на наставата на

дисперзираните студии; 

- незаинтересираност на студентите за

мобилност  преку европски програми за

мобилност; 

- отсуство на поширока партиципација на

студентите и во други сектори на 

општеството при изведувањето на 

студентската практика и при 

аплицирањето и имплементацијата на 

проектите од различен карактер; 

O (opportunities) - Можности T (threats) - Закани 

- проширување на соработката со други

факултети во странство; 

- проширување на соработката со други

институции во земјата; 

- обезбедување на компјутерска и

софтверска  поддршка за современо 

изведување на настава и вежби; 

- планирање на нови можности за

соработка со бизнис заедницата.

- недостаток на финансиски средства за

обезбедување на соодветни просторни

услови за квалитетно обезбедување на

наставата; 
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SWOT Анализа - Научно- истражувачка дејност 

S (strengths)- Предности W (weaknesses) - Слабости 

-  Учество на конференции; 

-  Учество во научно-истражувачки и 

апликативни проекти; 

- -  Зголемен број на публикувани научно- 

истражувачки трудови од страна на 

вработените; 

-  Пораст на учество на меѓународни 

собири. 

- Скромна финансиска моќ за поддршка на 

истражувачката работа; 

-  Недоволна активност во организација на 

конференции, симпозиуми од страна на 

Факултетот. 

O (opportunities) - Можности T (threats) - Закани 

-  Учество на семинари, советувања и 

школи од меѓународен карактер; 

-  Изработка на проекти со стопанството; 

-  Реализација на факулетски проекти; 

-  Учество во организациски, програмски 

одбори на национално и меѓународно 

ниво; 

-  Активности во издаваштвото. 

-  Недостаток на фондови на национално 

ниво за поддршка на истражувачката 

работа; 

-  Недостаток на поддршка од МОН за 

поттикнување и поддршка на 

истражувачката работа; 

-  Недостаток на лаборатории 

за истражувачка работа. 

 

SWOT Анализа - Општествена оправданост 

S (strengths)- Предности W (weaknesses) - Слабости 

- соработка со компании од ИТ секторот. 

- недеволна информираност за 

програмите за доживотно учење; 

- недоволна ангажираност за 

програмите за доживотно учење. 

O (opportunities) - Можности T (threats) - Закани 

-  можности за стипендирање на 

студентите; 

-  зголемена активност во организација на 

конференции, симпозиуми и семинари од 

страна на Факултетот. 

-  недостаток на национални фондови за 

поддршка на програмите за доживотно 

учење; 

-  незаинтересираност на студентите за 

вклучувањепрограмите и активностите 

популаризирани од страна на Факултетот. 
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1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА 

1.1 Име:         

1.2 Презиме:  

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:   

1.4 Матичен број и број на студентско досие:  

    
 

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА  КВАЛИФИКАЦИЈА 

2.1 Датум на издавање :     

2.2 Назив на квалификацијата:    

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Информатика и компјутерска техника:  

Природно-математички науки (1), во полето информатика (110) Техничко-

технолошки науки (2), во полето компјутерска техника и информатика (212) 

и ги покрива областите: 11000 Информатика, 11001 Теорија на системи и 

контрола, 11002 Информациони системи и програмирање , 11003 

Програмски јазици и системи, 11004 Нумеричка анализа, 11005 Вештачка 

интелигенција, 11006 Сметачки интегрирани методи и апликации, 11007 

Алгоритми, 11008 Оптимизација, 11009 Симулација, 11010 Развивање на 

софтвер и бази на податоци, 21200 Архитектура на сметачки системи, 21201 

Програмски јазици и технологии, 21202 Информациони системи и мрежи, 

21203 Бази на податоци, 21204 Обработка на информации, 21205 Вештачка 

интелигенција и системи, 21206 Процесирање на податоци, 21207 

Организација и методологија на проектирање на сметачки системи 

(хардверски системи, софтвер), 21208 Друго (Виртуелно инженерство, 

Менаџмент на информатичко комуникациски технологии). 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа 

која ја издава дипломата: 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола, државен универзитет, 

формиран во 1979 година со одлука на Собранието на РМ.  

Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола формиран 

со Закон за основање (Службен весник на РМ бр.187 од  30.12.2013 година.), 

Реш. Бр.13-10957/4 од 10.07.2014 година. .  

Последна акредитација на студиската програма доделена од Одбор за 

акредитација бр. сл. 12-150/18,  21.09.2012 година. 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 

(доколку е различна)  која ја администрира дипломата: 
 

2.6 Јазик на наставата: Македонски 

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):

  
Академски  (додипломски) студии 

3.2 Степен (циклус)  на квалификацијата; времетраење на 

студиите:  
Прв циклус тригодишни академски (додипломски) студии 

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕК 3 години (6 семестри), 180 ЕКТС 

3.4 Услови за запишување на студиската програма  

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола 

Факултет за информатички и комуникациски  

технологии – Битола 

Информатика и компјутерска техника 

 

 

Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и УНЕСКО/ЦЕПЕС. 

Цел на ,,Додатокот на дипломата“ е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски квалификации 

(дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото, контекстот, содржината 

и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на оригиналната диплома, кон која е 

додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари за вредноста, еквавилентноста со 

други студии и сугестии за признавање. 

27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА 

 

ДОДАТОК  НА ДИПЛОМАТА 
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1 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ   И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ

4.1 Начин на студирање (редовни, вонредни): 

4.2 Барања и резултати на студиската програма: 

Стекнување со проширено и продлабочено знаење и разбирање од областа на 

информатиката и компјутерската техника; познавање на ИКТ потребни за успешно 

вклучување во работата на фирми од стопанството, напредното програмирање, 

дигиталната логика и системи, објектно-ориентираното програмирање, веб 

програмирањето, архитектурата на компјутерските системи, системските и 

апликативните програми, нивната примена, инсталација и надградување, веб 

технологиите, алгоритмите и структурите на податоци, компјутерската графика, 

солид моделирањето, проектирање и менаџмент на компјутерски мрежи, анализа и 

логички дизајн на информациски системи, принципите на мултимедиските системи, 

индустриската информатика, комуникација со странски фирми и поединци, 

комуникација во мултикултурни средини, застапување на своите и интересите на 

фирмата/институцијата од деловен и професионален аспект; оспособеност за 

изучување на новите ИКТ и нивна примена. 

4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул, 

оценки, ЕК) 1 

Информатика и компјутерска техника Студентот дипломира со 180 EKТС. 

Задолжителните наставни предмети се од соодветната област на единицата, а 

изборните наставни предмети се во дијапазонот од 10% до 30% од бројот на ЕКТС 

кредитите во согласност со Законот за високото образование. За време на 

последниот семестар студентот запишува, изработува и брани дипломска работа.  

Оценката на дипломската работа влегува во просечниот успех на студентот, којшто 

претставува аритметичка средина на оценките од завршното оценување по сите 

наставни предмети во текот на студиската програма. 

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и 

критериуми за добивање на оценките) 

Национална оцена Опис Дистрибуција 

10 Извонреден 91- 100 

9 Одличен 81 – 90 

8 Многу добар 71 – 80 

7 Добар 61 – 70 

6 Доволен   51 -  60 

5 Недоволен 0 -  50 

Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена. 

Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех од колоквиумите и/или 

завршниот испит (максимум 80 поени), присуство и активност на предавање и 

вежби (најмногу 10 поени), семинарска работа / проектни задачи / елаборати 

(најмногу 10 поени). За завршување на студиите неопходно е студентот да добие 

преодни оценки по сите предмети од студиската програма. 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите 

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА

5.1 Пристап до натамошни студии 

По завршените тригодишни академски студии со освоени 180 ЕКТС, постои 

можност за продолжување на образованието на втор циклус студии на 

акредитирани студиски програми од втор циклус студии од соодветната научна 

област.  

Понатаму, со завршување на вториот циклус студии, постои можност за 

продолжување на трет циклус студии на акредитирана студиска програма од 

соодветната научна област. 

5.2 Професионален статус (ако е применливо) 
Стекнатата диплома овозможува вработување во јавен, државен и приватен сектор, 

како и самовработување. 

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

6.1 Дополнителни информации за студентот: 

6.2 Дополнителни извори за високообразовната 

установа: 
www.fikt.uklo.edu.mk 

www.uklo.edu.mk 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:

7.1 Датум и место: 

7.2 Име и потпис: 

7.3 Функција на потписникот: Декан  Ректор 

7.4 Печат 

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

8.1 Видови високообразовни установи 

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола е највисока автономна јавна 

високообразовна, научна, односно уметничка установа која го обезбедува 

единството во вршењето  и развојот на високото образование, науката, уметноста и 

стручноста и непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја 

пренесува сознанија од повеќе научни односно уметнички подрачја и дисциплини.     

8.2 Вид на студии 

Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во науката  

и високото образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во 

целост преку оспособување за развој и примена на научните и стручните достигања. 

Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им овозможуваат 

вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во 

работниот процес. 

8.3 Акредитација на високообразовната установа 

Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование се 

потпира врз функционирањето на Одборот за акредитација и евалуација. Системот 

на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование опфаќа:   

- одобрување, потврдување и признавање на високообразовна установа и на студиски

програми, за вршење на високообразовна дејност согласно со овој закон, што се

остварува преку акредитација, 

- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност,  управувањето,

финансирањето, академските и други активности и нејзините приоритети, што се

остварува преку системот на евалуација, и 

- други активности и механизми преку кои се развива и одржува квалитетот на

високото образование утврдени со закон и актите на телата што го оценуваат

квалитетот на високото образование.

8.4 Структура на високообразовните (академски) студиски 

програми 

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три циклуси 

на високото образование: 

- прв циклус академски студии коишто по правило траат од три до четири години и

со нивно завршување се стекнуваат 180 до 240 ЕКТС. Лицето кое ги завршило

студиите се стекнува со диплома со додавка на соодветната струка, а во

меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по

завршувањето на првиот циклус на студии е baccalaureus односно baccalaurea

- втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до две години (или

подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди за даден

профил) и со нивното завршување се стекнуваат 60 до 120 ЕКТС. Вкупниот број 

кредити кои се стекнуваат на првиот и вториот циклус на академските студии

изнесува 300 ЕКТС. Лицето кое ги завршило студиите се стекнува со научен назив

магистер, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот

назив по завршувањето на вториот циклус е master.

- трет циклус академски студии или докторски студии траат три години и носат 180

ЕКТС. Со јавна одбрана на докторскиот труд стекнува назив доктор на науки (dr.sc). 

8.5 Структура на високобразовните стручни студии 

Стручните студии траат три години и со нивно завршување се стекнуваат 180  ЕКТС, 

а по исклучок можат да траат четири години и со тие студии се стекнуваат 240 ЕКТС. 

Со завршување на стручните студии се стекнува диплома со додавка на соодветната 

струка, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, стручниот назив 

по завршувањето на првиот циклус стручни студии е baccalaureus односно 

baccalaurea со додавка на струката. 

Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и со нивното 

завршување се стекнува звање специјалист од одредена струка (spec.) кое се користи 

покрај стручниот назив стекнат на стручните студии или академските студии од прв 

циклус. 

8.6 Услови за запишување на студиите 

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето на 

деветгодишното основно образование во 2006/2007 година); завршено 

четиригодишно средно образование и други услови утврдени со Законот за високото 

образование, Статутот и Правилникот за условите, критериумите и правилата за 

запишување и студирање на  прв циклус студии на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ - Битола. 

8.7 Систем на оценување 

Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на наставно-

образовниот процес и се изразува во поени. 

За исполнувањето на обврски за полагање на испитот ( по делови или во целина) 

студентот може ад оствари најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која 

се изразува до 10  (десет), при што оценките го  означуваат следниов успех: 

10 - извонреден 

  9 - одличен 

  8 - многу добар 

  7 - добар 

  6 - доволен 

  5 - недоволен  

Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој друг 

документ и во пријавата за завршното оценување. 

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од 

завршното оценување по сите наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи 

го и завршниот испит.
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ПРИЛОГ БР.1 

(Скенирани документи како доказ за просторот предвиден за реализација на студиската 

програма) 
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ПРИЛОГ БР. 3 

Предметни програми за предметите вклучени во студиската програма  

Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Математикa 1 

2. Код ИНКИ-120 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Соња Манчевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на основни 

математички знаења и вештини од линеарна алгебра, реални функции и 

диференцијално сметање за реални функции од една променлива неопходни за 

усвојување на наредни математички содржини и совладување на содржини од 

други научни области за кои се неопходни познавања од некои од погоре 

наведените математички содржини. 

11. Содржина на предметната програма: Матрици над полето реални броеви. 

Операции со матрици. Детерминанти. Инверзна матрица. Ранг на матрица. 

Системи линеарни равенки. Крамерови формули. Гаусов метод. Функции од една 

реална променлива. Својства на функции. Операции со функции. Инверзна 

функција. Класи на реални функции. Граници на функции. Непрекинатост. Точки 

на прекин. Асимптоти. Експлицитно и имплицитно зададени функции. 

Параметарски равенки на криви во рамнина. Равенки на криви во поларен 

координатен систем. Диференцијално сметање за функции од една реална 

променлива. Поим за извод. Геометриска интерпретација. Изводи на основни 

елементарни функции. Техники на диференцирање. Поим за диференцијал. Изводи 

и диференцијали од повисок ред. Теореми за средна вредност. Примена на 

диференцијално сметање. Лопиталово правило. Тејлорова и Маклоренова формула. 

Испитување на тек и исцртување на график на функција. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото 

време 

150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 
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15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 55 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓ. Чупона, 

Б. Трпеновски, 

Н. Целакоски 

Предавања по виша 

математика (книга I-

IV) 

Просветно 

дело, Скопје 

1995 

2. И. Шапкарев Задачи за вежбање по 

математика (книга I и 

II) 

Универзитетска 

печатница 

„Кирил и 

Методиј“ – 

Скопје 

1989 

3. Г. Џејмс Математика на 

модерен инженеринг 

Ars Lamina 2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. H. Anton, Calculus (10th ed.) Wiley 2012 
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I. C. Bivens, 

S. Davis 

 

2. H. Anton, 

C. Rorres 

Elementary linear 

algebra with 

applications 

Wiley 2005 

3.     
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 Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Дигитална логика и системи 

2. Код ИНКИ-121 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Никола Рендевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на соодветни знаења и 

вештини потребни за целосно разбирање на дигиталните техники и технологии 

како и проектирањето на дигитални системи за различни намени во информатичко-

комуникациските технологии. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Аналогни и дигитални системи. Техники за конверзија. Бројни системи и кодови. 

Комбинациона и секвенцијална логика. Логички кола. Булова алгебра и техники за 

редукција. Дигитални кола. Дизајн на дигитални кола за изведба на аритметички-

логички операции.  Кодери, декодери, мултиплексери, демултиплексери. Концепт 

и типови на мемории. Флип-флопови, регистри и бројачи. Конечни автомати (Finite 

State Machines). Милиев и Муров модел на автомат. Реализација на дигитални 

системи со конечни автомати. Јазици за опис на хардвер. VHDL. Verilog. Вовед во 

FPGA и CPLD. Процедури за дизајн, верификација и синтеза на дигитални 

системи. RTL (Register Transfer Level) абстракција на дигиталниот дизајн. 

Симулации на дигитални системи со ModelSim и практична синтеза во FPGA. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 
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17.1. Усен/писмен испит 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Wlliam Kleitz Digital Electronics: A 

Practical Approach 

with VHDL (9th 

Edition) 

PEARSON 2011 

2. Ronald J.Tocci 

 

Digital Systems: 

Principles and 

Applications (11th 

Edition) 

Prentice Hall 2010 

3. Дејвид А. Патерсон 

Џон Л. Хенеси 

Компјутерска 

организација и 

дизајн 

ПРОСВЕТНО 

ДЕЛО 

2009   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Richard Tinder Engineering Digital 

Design 

Academic Press 2000 

2. Mark Balch Complete Digital 

Design 

McGraw-Hill 

Professional 

2003 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Структурирано програмирање 

2. Код ИНКИ-122 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр.проф. д-р Рамона Маркоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на  почетни, 

фундаментални знаења, умеења и вештини  за базичните принципи и техники на 

програмирање, преку изучување на С ++,  Совладување, разбирање и користење на 

основните елементи на  C++, Корелација С/С++, Обука за практична работа, 

Изработка на самостојни извршни проекти, Пронаоѓање, прилагодување и 

користење на веќе потоечки код за сопствени потреби. 

11. Содржина на предметната програма: Програмски јазици- историјат и развој, С и 

С++- компарација, Развојна околина на С++, Генерална структура на С++ 

програма, Типови на променливи, Оператори, Влезно излезни наредби, Контролни 

наредби, Функции, Низи, Стрингови, Матрици, Алгоритми на пребарување и 

сортирање, Библиотеки за влезно излени наредби, Библиотека за работа со 

стрингови, Библиотека за математички функции, Развојни околини, Онлајн 

компајлери  С++14 ; 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

учество на студенти во изработка на  самостојни практични задачи и  проекти, 

одржување консултации со студенти. 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 
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17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

20  бодови 

17.3. Активност и учество Семинарски и проекти 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1

. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Joлевски, Маркоска “Збирка задачи по 

Вовед во 

програмирање 1“ 

(автор) 

*)   и online  

 

ISBN 978-

9989-786-60-0 

2011 

2. Pol & Harvi Deitel “С++ Deitel, како се 

програмира” 

**) и online 

 2010 

3.     

22.2

. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Рамона Маркоска  *) достапна на  

www.ramona-

markoska.info 

www.cpp-

ramona.blogspot.com 

со Creative Common  

авторски права на 

сите содржини 2016 

Creative 

Common 2.5. 

лиценца за 

Македонија 

2016 

2. Pol & Harvi Deitel **) Достапна на  

www.deitel.com/boo

ks/LiveLessons/ 

Prentice Hall 2010 
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со комплетни 

авторски права на 

сите содржини 

3. The C++ resource 

Network  

www.cplusplus.com 

 

 2000-

2012 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Апликативен софтвер 

2. Код ИНКИ-123 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на вештини кои му се 

потребни на обичниот корисник во секојдневниот живот. 

11. Содржина на предметната програма: Основни елементи на Microsoft Word,  

карактеристики на картичките Home, Insert, Page Layout, References, View,  основни 

елементи на Microsoft Excel, карактеристики на картичките Home, Insert, Page 

Layout, Formulas, Data, View и векторски базираната графичка алатка CorelDraw. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

15 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Боцевска А. 

Стојановска Л. 

Стојановски В. 

Microsoft Office  

Word 2013 

Excel 2013 

Технички 

факултет -

Битола 

2013 

2. Боцевска А. CorelDraw 

авторизирани 

предавања 

ФИКТ 2015 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

70



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Математикa 2 

2. Код ИНКИ-220 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1/2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Соња Манчевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Математика 1 (ИНКИ-120) 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на соодветни 

математички знаења и вештини од интегралното сметање, низи, редови, 

диференцијални равенки, векторска алгебра и аналитичка геометрија неопходни за 

усвојување на наредни математички содржини и совладување на содржини од 

други научни области за кои се неопходни познавања од некои од погоре 

наведените математички содржини. 

11. Содржина на предметната програма: Интегрално сметање за функции со една 

реална променлива. Поим за неопределен интеграл. Основни техники на 

интеграција. Посебни техники на интеграција на одделни класи реални функции. 

Поим за определен интеграл. Основни својства на определен интеграл. Врска меѓу 

определен и неопределен интеграл. Несвојствени интеграли. Примена на 

интегрално сметање. Пресметување на плоштина на рамнинска фигура, должина на 

лак на рамнинска крива, волумен и плоштина на ротационо тело. Низи. Бројни и 

функционални редови. Диференцијални равенки со раздвоиви променливи, 

хомогени, линеарни и бернулиеви диференцијални равенки. Елементи од векторска 

алгебра и аналитичка геометрија во простор. Скаларен, векторски и мешан 

производ. Прави и рамнини во простор. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото 

време 

150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 
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16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 55 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓ. Чупона, 

Б. Трпеновски, 

Н. Целакоски 

Предавања по виша 

математика (книга I-

IV) 

Просветно 

дело, Скопје 

1995 

2. И. Шапкарев Задачи за вежбање по 

математика (книга I и 

II) 

Универзитетска 

печатница 

„Кирил и 

Методиј“ – 

Скопје 

1989 

3. Г. Џејмс Математика на 

модерен инженеринг 

Ars Lamina 2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. H. Anton, 

I. C. Bivens, 

S. Davis 

Calculus (10th ed.) Wiley 

 

2012 

2. H. Anton, 

C. Rorres 

Elementary linear 

algebra with 

applications 

Wiley 2005 
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 Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Архитектура и организација на компјутери 

2. Код ИНКИ-221 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1/2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Пеце Митревски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со архитектурата, 

различните пристапи кон дизајнот и имплементацијата на компјутерските системи 

 

11. Содржина на предметната програма: Структурирана организација на компјутери, 

процесори, примарна и секундарна меморија, влез/излез, ниво на 

микроархитектурата, критериуми за дизајн, подобрување на перформансите, 

архитектура на инструкциското множество, формати на инструкции, адресирање, 

типови на инструкции, тек на контролата, ниво на оперативниот систем, виртуелна 

меморија, виртуелни влезно/излезни инструкции, виртуелни инструкции за 

паралелно процесирање, синхронизација на процеси. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. до 50 бода 5 (пет) (F) 

73



Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

 
 
 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Andrew S. 

Tanenbaum, Todd 

Austin 

Structured Computer 

Organization  

(6th Edition) 

Prentice-

Hall,  ISBN-

13: 978-

0132916523 

2012 

2. Пеце Митревски Архитектура на 

компјутери и 

оперативни системи 

(авторизирани 

предавања) 

Технички 

факултет - 

Битола 

2004 

3. Ендру Таненбаум Структуирана 

компјутерска 

организација 

Абакус 

комерц – 

Скопје  

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John L. Hennessy,   

David A. Patterson  

Computer 

Architecture, Fifth 

Edition: A 

Quantitative 

Approach 

Morgan 

Kaufmann,  

ISBN-13: 

978-

0123838728 

2011 

2.     

3.     

74



 Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Веб технологии 

2. Код ИНКИ-222 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии - Битола 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1/2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Зоран Котевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со модерните Веб технологии и нивното користење за развој на 

адаптивни на Веб страници и апликации. 

11. Содржина на предметната програма: 

Основни Веб технооогии; Планирање и дизајнирање на Веб страници; Елементи на 

web страници (HTML, XHTML); Форматирање на Веб страници со CSS стилови; 

Дополнителни функционалности со JavaScript DOM; Поддршка на мултимедиски 

содржини (текст, слики, звук, видео, анимации). Тестирање на веб страници; 

Оптимизација на веб страници; Публикување и одржување.  

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти, самостојна изработка и 

одбрана на 

проектна задача или семинарскa работa, одржување консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото 

време 

150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (аудиториски, 

лабораториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и редовност 10 бодови 

75



18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

 

        

  

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Котевски 

Веб дизајн 

(авторизирани 

предавања) 

Факултет за 

информатички 

и 

комуникациск

и технологии - 

Битола 

2018 

2. 
Пол Ј.Дејтел 

Харви М.Дејтел 

Интернет и веб 

програмирање 

Ars Lamina 

ISBN: 978-

608-4535-66-9 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Ian Lloyd 

Build Your Own Web 

Site The Right Way 

Using HTML & CSS, 

3rd Edition 

SitePoint Pty. 

Ltd. 

ISBN: 978-0-

9870908-5-0 

2011 

2. Craig Grannell 

The Essential Guide to 

CSS and HTML Web 

Design 

Apress 

ISBN: 978-1-

59059-907-5 

2007 

76



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Напредно  програмирање 

2. Код ИНКИ-223 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1/2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр.проф. д-р Рамона Маркоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Структурирано програмирање 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на  понапредни знаења, 

умеења и вештини  за објектно-ориентирани принципи и техники на 

програмирање,  во  С ++, Разбирање,совладување, и користење на посложени 

елементи на  C++, Изработка на посложени самостојни извршни проекти, 

Пронаоѓање, прилагодување и користење на веќе потоечки код за сопствени 

потреби, Запознавање со STL, концептите на ISO стандардизација на програмските 

јазици, и објектно орентиран дизајн и програмирање 

11. Содржина на предметната програма: Воведни делови, Запознавање со парадигмите 

на разни категории и техники на програмриање, Сложени типови на податоци, 

Енумерација, Унии, Покажувачи, Структури, Датотеки, Полиња,   Објекти и класи, 

Проучување на разните  библиотеки во С++, Временска библиотека, Понапредно 

користење на библиотека за работа со стрингови, Работа  со Standard Template 

Library, so посебен акцент на контејнери, темплејти, вектори, алгоритми. 

Интегрирани  извршни програмски решенија во С++, со користење на сите изучени 

компоненти и нивна анализа,  Стандардизација, компарација на воведени 

можности во  стандардите  С++11 и  С++14., компаративна анализа на практичните 

ефекти од извршување на библиотеки и ф-ции на разни стандарди, користење на 

работни околини, посебно разни компајлери, согласно стандардите  С++11., Работа 

со онлајн компајлер С++14, и соодветно со следни напредни верзии 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

77



16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество Семинарски и проекти 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Joлевски, 

Маркоска 

“Збирка задачи по 

Вовед во програмирање 

2“ (автор) 

*)   и online  

 

ISBN 978-

9989-57-691-

1 

2010 

2. Pol & Harvi 

Deitel 

“С++ Deitel, како се 

програмира” 

**) и online 

Арс Ламина 

ISBN 978-

608-4535-67-

6 

2010 

3. A.Alexandrescu “Modern C++ Design: 

Generic Programming 

and Design Patterns 

Applied 

Wesley  

ISBN : 0-

201-70431-5 

2001 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Рамона 

Маркоска  

*) достапна со 

авторски права на 

сите содржини на  

Creative 

Common 2.5. 

лиценца за 

Македонија 

2009-

2018 

78



 

                       

  

www.ramona-

markoska.info 

 

www.cppadv-

ramona.blogspot.com 

 

2. Pol & Harvi 

Deitel 

**)    достапна со 

авторски права на сите 

содржини на 

www.deitel.com/books/L

iveLessons/ 

 

Prentice 

Hall/Deitel  

2010 

3. The C++ 

resource Network  

www.cplusplus.com 

 

 2000-

2018 

79
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Системски софтвер 

2. Код ИНКИ-320 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 2/3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Костандина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Архитектура и организација на компјутери 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Концептуален преглед на дизајнот 

на оперативните системи, вклучувајќи детализирани студии на случај (case-studies). 

 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во оперативните системи, поделба на 

оперативните системи, структура на оперативните системи, процеси и нишки, 

застој, распоредување на процеси, операции со процеси, управување со 

меморијата, принципи на влезно/излезни уреди (I/O), системи на датотеки, 

безбедност на оперативните системи, мултимедијални оперативни системи, 

анализа на UNIX и Linux, анализа на Windows, мобилни оперативни системи 

(Android, iOS, Windows Phone 7, Blackberry, Symbian).  

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. до 50 бода 5 (пет) (F) 

80



Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Костандина 

Вељановска 

Системски софтвер 

– авторизирани 

предавања 

УКЛО, 

Битола 

2009 

2. Беким Фетаји, 

Мајлинда Фетаји 

Оперативни системи Универзитет 

на 

Југоисточна 

Европа, 

ISBN-13: 

978-608-

4503-48-4 

2011 

3. Ендрју Таненбаум  Moderni 
operativni 
sistemi 

Микена, 

Битола 

2009 

4.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Andrew S. Tanenbaum Modern Operating 

Systems (3rd Edition) 

Prentice 

Hall,  ISBN-

13: 978-

0136006633 

2007 

2.     

3.     

81



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Податочни комуникации и мрежи 

2. Код ИНКИ-321 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 2/3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Пеце Митревски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со 

основните концепти на дизајнот и имплементацијата на компјутерските мрежи, 

мрежните протоколи и апликации. 

11. Содржина на предметната програма: Мрежен хардвер, мрежен софтвер, референтни 

модели, медиуми за пренос, безжичен пренос, ниво на податочна врска, протоколи, 

подниво за контрола на пристап кон медиумот, Ethernet, безжични мрежи, мрежно 

ниво, алгоритми за рутирање, алгоритми за контрола на загушување, мрежното ниво 

во Интернет, транспортно ниво, Интернет транспортни протоколи, апликациско 

ниво, DNS, електронска пошта, WWW, мултимедија. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 
 
 

  

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Andrew S. 

Tanenbaum, David J. 

Wetherall 

Computer Networks 

(5th Edition) 

Prentice-

Hall,  ISBN-

13: 978-

0132126953 

2010 

2. Пеце Митревски Вовед во 

компјутерски мрежи 

(авторизирани 

предавања) 

Технички 

факултет - 

Битола 

2004 

3. Ендру С. Таненбаум Компјутерски 

мрежи 

Ars Lamina 2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. William Stallings Data and Computer 

Communications (9th 

Edition) 

Prentice 

Hall,  ISBN-

13: 978-

0131392052 

2010 

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Алгоритми и структури на податоци 

2. Код ИНКИ-322 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и 

комуникациски технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 2/3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Виолета Маневска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Структурирано програмирање и Напредно 

програмирање 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со 

напредни техники на програмирање и техники за организирање и операции со 

податоци. 

11. Содржина на предметната програма: Дефиниции за алгоритми и нивни 

карактеристики; споредба на алгоритми; асимптотски нотации за комплексност на 

алгоритми. Статички и динамички типови на податоци. Линеарни структури на 

податоци: секвенцијални и верижни листи, стек, ред, ред со два краја, вметнување 

и бришење елементи. Секвенцијално пребарување. Техники за сортирање. Техники 

за креирање алгоритми. Архетипови на алгоритми: алчни алгоритми, раздели и 

владеј, динамичко програмирање, алгоритми со случајни броеви, алгоритми со 

враќање наназад. Хеширање.  Нелинеарни структури на податоци: графови и 

алгоритми за работа со графови.  Хиеархиски структури: дрва - дефиниции, 

примена, алгоритми за минување на дрва; бинарни пребарувачки дрва; нелинеарни 

техники за сортирање; балансирани дрва, m-патни пребарувачки дрва,  Б, Б+, Б*, 

радикс - дрва. 

12. Методи на учење:  теоретска настава поддржана со презентации преку слајдови и 

интерактивни предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби (користење на 

опрема и софтверски пакети), групно учество на студенти во изработка на проекти 

или семинарски работи, самостојна изработка на домашни задачи, одржување 

консултации со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 
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17. Начин на оценување 

17.1. Усен/писмен испит 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Кормен Т., 

Лисерсон Ч., Ривест 

Р., Штеин К. 

Вовед во 

алгоритми 

Микена 

Битола 

(превод) 

2010 

2. Skiena S. The Algorithm 

Design Manual  

Springer 2008 

3. Виолета Маневска Алгоритми и 

структури на 

податоци 

интерна 

скрипта на 

ФИКТ 

2018 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кнут Д.  Уметноста на 

компјутерското 

програмирање, 

Том 1 

 Просветно 

дело 

(превод) 

2009 

2. Sedgewick R.,  

Wayne К. 

Algorithms, 4th 

Edition  

 

Addison-

Wesley 

Professional  

2011  

 

3. Kleinberg Ј.,       

Тardos Е. 

Algorithm Design Addison 

Wesley 

2005 

 

  

85



Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Објектно-ориентирано програмирање 

2. Код ИНКИ-323 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 2/3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Илија Јолевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со објектно 

ориентираниот начин на програмирање и концепти. Користење на програмскиот 

јазик Java (стандардно издание – Java SE). 

 

11. Содржина на предметната програма: Основи на објектно програмирање. Класи и 

објекти. Наследување и изведени класи. Класна хиерархија. Преклопување на 

функции и оператори. Виртуелни функции и полиморфизам. Апстрактни класи и 

интерфејси. XML и серијализација на објекти. Визуелни алатки за објектно 

програмирање во Јава. Програмирање со настани. Графички корисничи интерфејси. 

Вовед во ентерпрајз програмирање со Јава. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. до 50 бода 5 (пет) (F) 
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Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Harvey M. Deitel, Paul 

J. Deitel 

Java: How to program 

(9th Edition) 

Prentice-

Hall,  ISBN-

13: 978-

0132575669 

2011 

2. Пол Дејтел и Харви 

Дејтел 

Како да се 

програмира во ЈАВА 

Арс Ламина  

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bruce Eckel Thinking in Java (4th 

Edition) 

Prentice-

Hall,  ISBN-

13:  978-

0131872486 

2007 

2. Брус Екел Да се размислува во 

Јава 

Арс Ламина 2009 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Бази на податоци 

2. Код ИНКИ-420 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 2/4 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Виолета Маневска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Алгоритми и структури на податоци 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со 

основните концепти на базите на податоци за ефективно решавање на проблеми и 

примена во програмирањето. 

11. Содржина на предметната програма: Воведни поими, историски развој, oсновни 

концепти и архитектура на системите за бази податоци. Модел на реалниот свет, 

семантичко моделирање: модел ентитет-релација (ЕR модел), проширен ентитет-

релација модел (ЕЕR модел), UML oбјектен модел (класен дијаграм). Релационен 

модел на бази на податоци, ограничувања на интегритет, логичка и физичка 

организација. Дизајн на релациони бази податоци, трансформација на ЕЕR модел во 

релационен модел. Формални прашални јазици: релациона алгебра и релационо 

сметање. Прашални јазици, SQL - техники за програмирање. Функционални 

зависности и нормализација - нормални форми. Практични методологии за 

дизајнирање на бази на податоци. 

12. Методи на учење:  теоретска настава поддржана со презентации преку слајдови и 

интерактивни предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби (користење на 

опрема и софтверски пакети), групно учество на студенти во изработка на проекти 

или семинарски работи, самостојна изработка на домашни задачи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 
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17.1. Усен/писмен/практичен испит 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Елмасри Р., Навати 

Б.Н. 

Основи на системи 

со бази на податоци 

Арс Ламина 

ДОО (превод) 

2010 

2. Рамакришнан Р., 

Герке Ј. 

Системи за 

управување со бази 

на податоци 

Абакус 

комерц, 

Давид 

компјутери 

(превод) 

2009 

3. Виолета Маневска Бази на податоци Авторизирани 

предавања - 

интерна 

скрипта на 

ФИКТ 

2018 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hoffer J.A., Prescott  

M.B., McFadden  F.R. 

Modern Database 

Management 

Prentice Hall 2006 

2. Silberschatz A., Korth 

H.F., Sudarshan S. 

Database System 

Concepts 

McGraw-Hill 2006 

3. Питерсон Џ., 2010 Водич за апсолутни 

почетници на бази 

на податоци  

Датапонс 

(превод) 

2010 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Компјутерска графика 

2. Код ИНКИ-421 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година / семестар 2/4 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Игор Неделковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со основите на функционирањето и креирањето на компјутерски 

цртежи и модели, како и нивната анимација. 

11. Содржина на предметната програма:  

Растерска vs. Геометриска графика. Алатки за растерско и геометрискo 

моделирање. Концепти на креирање на 3D графика. Основни операции на 3D 

моделирање. Алгоритамско генерирање на облици. Композиција и декомпозиција 

на 3D сцени. Концепти на визуелизација. Карактеристики на површините. Начини 

на осветлување. Виртуелни камери и погледи. Рендерирање. Концепти на 

анимација. Композиција на анимации. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

изработка на проекти, одржување консултации со студенти. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 3 + 2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи   15 часови 

16.2. Самостојни задачи  30 часови 

16.3. Домашно учење  30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  100 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

0 бодови 

17.3. Активност и учество  0 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Статистика на проодност, анкетирање на 

студентите. 

 

 

 

  

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Игор 

Неделковски 

Компјутерска графика 

(3D моделирање и 

анимација) 

Технички 

факултет - 

Битола 

2010 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Anne Morgan 

Spalter 

The Computer in the 

Visual Arts 

Addison-

Wesley 

Professional 

1998 

2. Алан Ват 3Д Компјутерска 

графика, трето 

издание 

Абакус 

Комерц: 

Давид 

Компјутери 

2010 

3. Dragan Cvetkovic,  Racunarska grafika. Računarski 

fakultet 

2006 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Проектирање и менаџмент на компјутерски 

мрежи 

2. Код ИНКИ-422 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 2/4 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Томе Димовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со 

различните аспекти на имплементацијата и менаџментот на компјутерските мрежи.  

11. Содржина на предметната програма:  Критериуми за проценка на ефективноста на 

дизајнот, Архитектонски и физички дизајн, LAN дизајн за мали site-ови, LAN 

дизајн за големи site-ови, VLAN, DHCP сервер, DNS сервер, WAN архитектонски 

дизајн, WAN физички дизајн, Дизајн на отпорен WAN, Интер-организациски 

комуникации, Логички дизајн, Шеми на именување и адресирање, Преведување на 

мрежните адреси, Рутирање, Безбедност, Менаџмент на компјутерски мрежи, 

Верификација, валидација и тестирање. 

 

12. Методи на учење: Теоретска настава, лабараториски вежби, групно учество на 

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации 

со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
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18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

              

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Priscilla Oppenheimer “Top-Down Network 

Design”, Third 

edition 

CiscoPress 

 

2011 

2. Russ White and Denise 

Donohue  
The Art of Network 

Achitecture  

Cisco Press 

ISBN 1-

58714-375-5 

2015 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Алберто Леон-

Гарскија 

Комуникациски 

мрежи: основни 

концепти и клучни 

архитектури 

McGraw-

Jill, ISBN: 

978-608-

4535-46-1 

2004 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Солид моделирање 

2. Код ИНКИ-423 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 2/4 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта е студентите да се запознаат 

со основните и напредните техники на 3Д дизајнот и моделирањето преку 

користење на CAD софтвер. 

11. Содржина на предметната програма:  Фази на дизајнерскиот процес во еден CAD 

систем, начини на претставување на моделите, основни техники за добивање на 3Д 

модел, напредни техники за добивање на 3Д модел, преглед и оценка на дизајнот, 

симулации. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

15 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 
  

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. 
Стојановски, В.,  

Боцевска А. 

Солид 

моделирање - 

Практикум 

УКЛО 

Технички 

факултет -

Битола 

2012 

2. Planchard D. 

SоlidWorks 2018 

Quick Start with 

Video Instruction 

SDC 

Publications 
2018 

 3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Годи

на 

1. 
Стивен Р. Шмид 

Сероп Калпакџијан 

Производно 

инженерство и 

технологија 

Ars Lamina 2009 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Деловни информациски системи 

2. Код ИНКИ-520 

3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр.проф. д-р Наташа Блажевска – 

Табаковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со знаење 

за компонентите на информацискиот систем и актуелните техники за дефинирање 

на кориснички побарувања, моделирање и развој на информационите системи; да се 

запознаат со стратешкото користење на информациски системи; да се запознаат 

различните типови на деловни информациски системи; да се развие способност за 

конструктивно, критичко, аналитичко и практично размислување за деловните 

информациските системи. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед: концепт, управување, типови на 

информациските системи. Планирање и развој на ИС: методологии за развој на ИС, 

управување со проектите за развој на ИС, нови трендови во развојот на ИС. ИС во 

функција на деловното работење: веб-базирана организација во глобалното 

опкружување. Архитектури на информациските системи. Креирање и одржување на 

стратешки информациски системи, пристапи и предизвици: водич низ 

технилогијата. Етика, приватност и заштита на ИС. Е-бизнис, е-трговија и мобилна 

трговија. Организациски информациски системи: TPS, ERP, SCM, CRM. Систми за 

поддршка на менаџментот: Бизнис интелегенција (BI), мултидимензионална анализа 

на  податоци, поддршка на донесувањето на одлуки (DSS). Експертски системи (ES). 

Системи за управување со знаења (KMS). Управување со документи и содржини 

(CMS и DMS). Интегрирани информациски системи.  

Лабараториски вежби: развивање на веб-базирано решение за ДО; ЕРП системи. 

12. Методи на учење. Теоретска настава: предавања поддржани со презентации преку 

слајдови, интерактивни предавања; Лабораториски вежби: користење на 

софтверски пакети, групно учество на студенти во изработка на вежбите. 

Самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа. 

Одржување консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 
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15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. R. Kelly Rainer Jr., 

Efraim Turban. 

 

Introduction to 

information 

systems 

 

Hoboken, NJ: J. 

Wiley 

 

2009 

2. Дејвид Ејвисон, Гај 

Фицџералд 

Развој на ИС: 

методологии,тех

ники и алатки 

Ад Вербум 2010 

3. Paul  Beynon-Davies 

 

Business 

Information 

Systems 

Palgrave 

Macmilan 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

97



 

                      

  

1. Кенет К. Лаудон, 

Џејн П. Лаудон  

Менаџмент 

информациски 

системи  

Арс Ламина  2010 

2. Terry Lucey Management 

Information 

Systems 

Ninth Edition, 

Thomson 

Learning 

2005 

3. Effy Oz Management 

Information 

Systems 

Fifth Edition, 

International 

Student Edition, 

Thomson Course 

technology 

2006 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Анализа и дизајн на информациски системи 

2. Код ИНКИ-522 

3. Студиска програма Информатика и компјутерска техника 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Снежана Савоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студенти со 

актуелните техники за дефинирање на кориснички барања и моделирање 

информациски системи со користење на актуелни методологии. Оспособување за 

практична анализа на кориснички барања и креирање ефективни ОО модели со 

помош на UML, како јазик за комуникација во софтверско инженерство. 

Моделирање на сите фази на развој на информациски систем до имплементација, со 

фокус на анализа и дизајн. Креирање на функционален, структурен и 

бихевиористички модел со објектно ориентиран пристап во процесот на анализа и 

дизајн на информациски системи со користење на стандардни објектно ориентирани 

нотации на UML јазик. 

11. Содржина на предметната програма: Фази на животен циклус на ИС: детектирање 

на корисничките барања (бизнис модел), логички модел, физички модел. 

Планирање, анализа и дизајн, деплојмент, имплементација; Методи за детектирање 

на кориснички барања: вештина на интерперсонална комуникација, интервју, 

прашалници, неопструктивни методи; системска анализа и системски предлог; 

физибилити анализа и планирање на ризици; менаџмент на ИТ проекти, заеднички 

развој на апликации. Специјален фокус се дава на објектно-ориентираното 

моделирање со UML јазикот, вклучување на UML дијаграмите во фазите на 

животниот циклус. Три модели – функционален, структурен и бихевиористички. 

Користење на дијаграм на активности, дефинирање на use case описи и сценарија, 

use case дијаграми. Проектирање на структура на системот со дијаграми на класи, 

објекти, CRC картици. Moдел на реализација на системот со секвенцијални 

дијаграми, компонентни дијаграми и дијаграми на инсталација, BSM дијаграми. Во 

рамките на предметот се поставува проектна околина за развој на определен ИС, 

започнувајќи со фазите на анализа на информациски барања, планирање на 

проектот, фазите за дизајн, тестирање, деплојмент, имплементација, документирање  

и одржување на системот. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 
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15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10/ 20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Предадени домашни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анкета на студенти 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  James R Rumbaugh, 

Michael R. Blaha 

 

Object-Oriented 

Modeling and Design 

with UML 

Pearson 

Education 

2011 

2.  Charles S.Wasson System Engineering 

Analysis, 

Design, And 

Development - 

Concepts, Principles, 

and Practices 

John Wiley 

& Sons, Inc. 

2016 

3.  Ејвисон Д., 

Фицџералд Г. 

Развој на 

информациски 

системи  

Ад Вербум 2010  

100



 

       

  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Mike O’Docherty Object-Oriented 

Analysis and Design, 
Understanding 

System Development 

with UML 2.0 

John Wiley 

& Sons, Inc  

2005 

2.  A. Dennis, B. Haley 

Wixom, D. Tegarden 

Systems Analysis and 

Design with UML 

Wiley 2007  

3. Dave McKenna The Art Of Scrum 

How Scrum Masters 

Bind Dev Teams 

And Unleash Agility 

Apress  2016 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Принципи на мултимедиски системи 

2. Код ИНКИ-523 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии - Битола 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Зоран Котевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите кои успешно ќе го завршат курсот ќе бидат обучени за работа со 

акуелните технологии и стандарди за подготовка, обработка, пакување и 

пренесување на мултимедиски содржини.   

11. Содржина на предметната програма: 

Oсновни мултимедиски елементи (текст, слики, звук, анимација и видео) и својства; 

Радиометрија и фотометрија (energy, flux..); Колор модели (CIE XYZ, CIE Luv, CIE 

Lab, Y’IQ, Y’UV, Y’PbPr, Y’CbCr..); Кодирање на видео (Luma, Chroma, Chroma Sub-

sampling, DCT, квантизација и подредување на податоците); Стандардни формати за 

компресија на дигитално видео (H.26x, MPEG-x, Theora, Dirac, VPx, WMV); Вовед 

во Акустика; Карактеристики на дигитално аудио и дигитализација на звук (Pulse 

Code Modulation, квантизација). Стандардни формати за кодирање на дигитално 

аудио и нивна примена (G.7xx, MP2, MP3, AAC, AC3, FLAC, ALAC, WAV, OPUS..). 

Аналогна телевизија и стандарди (NTSC, PAL, SECAM..), Дигитална телевизија и 

стандарди (DVB, ATSC, ISDB, DTMB..).Нови технологии за пренос на 

мултимедиски содржини (WebTV IPTV, InternetTV, P2PTV..); Интерактивна 

мултимедија и хипермедија; Платформи за менаџмент на мултимедиски системи; 

Мултимедиски софтвер и хардвер. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти, самостојна изработка и 

одбрана на 

проектна задача или семинарскa работa, одржување консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото 

време 

150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (аудиториски, 

лабораториски), 

семинари, тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 
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16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и редовност 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Зоран Котевски 

Принципи на 

мултимедиски системи 

(aвторизирани 

предавања) 

Факултет за 

информатичк

и и 

комуникациск

и технологии 

– Битола 

2018 

2. Б. П. Латхи 

Современи дигитални и 

аналогни 

комуникациски 

системи 

Ars Lamina 

ISBN:  978-

608-4535-06-5 

2009 

3. Wes Simpson 
Video over IP (Second 

Edition) 

Focal Press 

ISBN: 978-

0240810843 

2008 

4. Amitabh Kumar 

Mobile TV: DVB-H, 

DMB, 3G Systems and 

Rich Media Applications 

Focal Press 

ISBN:  978-

0240809465 

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 
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1. Charles Poynton 

Digital Video and 

HDTV: Algorithms and 

Interfaces (Second 

Edition) 

ELSEVIER Inc. 

ISBN:  978-

0123919267 

2012 

2. Tay Vaughan 
Multimedia: Making it 

Work, 7th Edition 

McGraw-Hill 

ISBN:  978-

0072264517 

2008 

3. 
Iain E. G. 

Richardson 

H.264 and MPEG-4 

Video Compression 

John Wiley & 

Sons 
2003 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Криптографија и информациска безбедност 

2. Код ИНКИ-724 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Благој Ристевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со теоретските основи 

и практичната примена на криптографските алгоритми и информациската 

безбедност. 

11. Содржина на предметната програма: Комуникациски системи. Воведни поими 

поврзани со информациска безбедност. Криптосистеми. Поделба на 

криптосистемите. Алгоритми со тајни клучеви. Алгоритми со јавни клучеви. 

Класични шифри. Цезарова шифра. Афина шифра. Вижнерова шифра. Playfair-ова 

шифра. Хилова шифра. One time pad (OTP). Транспозициски шифри. Направи за 

шифрирање. ENIGMA. Современи блоковски криптосистеми и модови на работа. 

Data Encryption Standard (DES) криптографски алгоритам. Двоен DES. Троен DES 

(3DES). IDEA (International Data Encryption Algorithm). AES (Advanced Encryption 

Standard) криптосистем. Криптосистеми со јавен клуч. RSA криптосистем. Рабинов 

криптосистем. ElGamal-ов криптосистем. Криптографија со елиптични криви. ECC 

Diffie-Hellman-ов криптосистем. Протокол за размена на клучеви. Криптоанализа и 

криптоаналитички напади. Стеганографија. Криптографски хеш функции: MD5, 

SHA. Дигитален потпис. Дигитален сертификат. Инфраструктура на јавни клучеви 

(PKI). Автентикација. Авторизација. Криптографски протоколи: Needham–Schroeder 

протокол, SSL (Secure Sockets Layer), TLS (Transport Layer Security), IPSec (Internet 

Protocol Security), SSH (Secure Shell). Kerberos. Злонамерен софтвер. Софтверски 

напади. Безбедност на оперативни системи. 

12. Методи на учење: Теоретска настава, лабораториски вежби, групно учество на 

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации 

со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 
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16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Нилс Фергусон и 

Брус Шнајдер 

Практична 

криптографија 

  

2.  Douglas Robert 

Stinson  

Cryptography: Theory 

and Practice  

 2006 

3 Mark Stamp Information Security 

– Principles and 

Practice 

Wiley 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Rolf Oppliger Contemorary 

Cryptography 

Artech 

House, Inc. 

2005 

2. Peter Gutmann  Cryptographic 

Security Architecture: 

Design and 

Verfication  

 2004 
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 Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Е-учење  

2. Код ИНКИ-725 

3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр.проф. д-р Наташа Блажеска - 

Табаковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Апликативен софтвер 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со апликациите и 

соодветната технологијата за интегрирање на информациски и компјутерски 

технологии во образованието. 

11. Содржина на предметната програма: Електронско учење: стратегии за стекнување 

знаење во дигитална ера. Управување со знаење и е-учење. Принципи за интеракција 

и квалитет на интерфејс на системите за електронско учење. Стандарди за 

електронско учење. Градење на архитектура за електонско учење. Предизвици за е-

учење. Алатки и технологии за електронско учење. Мултимедијални содржини кај 

системите за електронско учење. Интеграција на системите за електронско учење во 

web средини.  

Системите за електронско учење (LMS). Управување со знаењето во системите за 

електонско учење: архивирање, пристапување и искористување на знаењето кај 

системите за електронско учење. Безбедност на системите за електронско учење. 

Квалитет на системите за електронско учење. Приципи и дизајн на електронски 

материјали. Дизајнирање на колаборативни содржини. Трендови кај управувањето 

со знаење и електонското учење.  

Аудиториски и лабараториски вежби: Управување со знаењето во системите за 

електронско учење (LMS) 

12. Методи на учење. Теоретска настава: предавања поддржани со презентации преку 

слајдови, интерактивни предавања; Лабораториски вежби: користење на 

софтверски пакети, групно учество на студенти во изработка на вежбите. 

Самостојна изработка и одбрана на проектна задача и семинарска работа. 

Одржување консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 
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16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Marc J. Rosenberg E-Learning: 

Strategies for 

Delivering 

Knowledge in 

the Digital Age 

McGraw-

Hill 
2000 

2. Saul Carliner and Patti Shank The E-Learning 

Handbook: A 

Comprehensive 

Guide to Online 

Learning 

Pfeiffer 2008 

3 William Rice Moodle 

Teaching 

Techniques 

Packt 2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. ISTE Connecting 

Curriculum and 

Technology 

ISTE 2000 

2. William Horton and Katherine 

Horton 

E-learning 

Tools and 

Technologies: A 

consumer's 

guide for 

trainers, 

teachers, 

educators, and 

instructional 

designers 

 2003 

2. http://ti-tfb.net/moodle/course/view.php?id=9         
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Моделирање на е-Бизнис процеси 

2. Код ИНКИ-726 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. д-р Рамона Маркоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Препознавање на општите одредници на 

бизнис процеси и методологии за нивна дигитализација, Преглед на ИКТ алатки и 

технологии за моделирање на е-Бизнис процеси, Менаџмент на ИКТ во процеси на е-

Бизнис трансформација 

11. Содржина на предметната програма:  Eволуциски фази на ИКТ прилагодивањата во 

компаниите,  Дигитализација на автоматизирани процеси, Виртуелни компании, Ставки 

на процесна е-бизнис трансформација, Моделирање, Подобрување и (ре)Инженеринг на 

е-бизис процеси;   Мапирање,  Koнцептуално моделирање, Апстракција Дизајн, Развој и 

Имплементација,   Симулации “AS IS”, и “ТО BE”, BPMI стaндардизација и BPMN,  

метајазик BPEL,  Open Source алатки, 

12. Методи на учење: Теоретска настава, лабораториски вежби, групно учество на студенти 

во изработка на проекти или семинарски работи,  консултации, менторирање на 

самостојни активности,  учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество Валоризирано преку 

семинарски и проекти 
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18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. In Lee Е-business inovaton 

and process 

management 

CyberTech 

Publishing 
ISBN 1-59904-

279-7  

2010 

2. In Lee Transforming e-

business Practices and 

Aplications 

Hershey 

ISBN 978-1-

60566-911-3 

(ebook) 

2010 

3. BPMN – Business 

Process Modeling and 

Notation 

http://www.bpmn.org/ 

 

Object 

Management 

Group, 

Copyright 

© 1997 - 

2018 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Perks, C., Beveridge, T., Guide to Enterprise IT 

Architecture 

Springer 

ISBN 0-387-

95132-6 

2003 

2. Alex,N., Anerbach,J. Roadmap to the e-

factory 

ISBN 0-

8493-0099-1 

2001 

3. Weske, M. Business Process 

Management-

processes, languages, 

architecture 

Springer, 

ISBN 978-3-

540-73521-2 

2000 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Научна визуелизација и виртуелни околини 

2. Код ИНКИ-727 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целите на предметот се студентите да  

се запознаат со можностите со кои виртуелната реалност и дава висок степен на реализам 

на научната визуелизација со користење на софтвер за визуелизација. 

11. Содржина на предметната програма: Дефинирање на научна визуелизација, примена, 

дефинирање на виртуелна реалност, влезни и излезни уреди за виртуелна реланост, 

техники на интеракција, научна визуелизација во виртуелна реалност. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

изработка на проекти, одржување консултации со студенти. 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

15 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Статистика на проодност, анкетирање на 

студентите. 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Боцевска А. 

Неделковски И. 

Научна визуелизација 

и виртуелни околини 

Авторизирани 

предавања 

ФИКТ 2016 

2. McCall C. 
Vizard 4 – Teacher in a 

Book 
WorldViz 2012 

3. Koutek M. 

Scientific Visualization 

in Virtual Reality: 

Interaction Techniques 

and Application 

Development 

Computer 

Graphics & 

CAD/CAM 

group, 

2003 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Инжинеринг на ERP системи (интегрирани 

системи за планирање со компаниски ресурси) 

2. Код ИНКИ-728 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр.проф. д-р Снежана Савоска  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Деловни информациски системи и менаџмент 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да обезбеди знаења за 

инжинеринг на интегрираните компаниски системи за планирање на компаниски ресурси, 

модуларно изградени. Предметот треба да даде детален преглед на инжинерингот  и 

дизајнот на ИС во деловните организации, почнувајќи од ИС за производство, услужни 

сектори и ИС кои можат да подржат канцелариското работење. Предметот ќе ги развие 

способностите на студентите за согледување на потребната интеграција на системите на 

компаниско ниво и конструктивно, критичко, аналитичко и практично размислување за 

информациските системи за планирање на компаниски ресурси во поширок размер. 

11. Содржина на предметната програма: Основи на производни ERP делови кои поддржуваат 

автоматизација и концепти на интеграција, компјутерски поддржан развој на производ, 

планирање и управување со производство, поддршка за одлучување во производните 

системи. Релациони модели и правила за инженеринг и дизајн. Стратегии и концепти за 

интеграција на ERP системите со автоматизација на канцеларија, концепти за зголемување 

на ефикасноста, автоматизација, архивирање и заштита на канцелариските документи, 

системи за управување со документи (Content management, document management), ИС за 

управување со компаниските информации, Web базирани ERP, интеграција на EDI, е-

commerce, SCM, CRM, BI.  

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 60 бодови 
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17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10/ 20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Boucher T.  Design of Industrial 

information systems  

Academic 

Press  

2006  

2. Michael Felderer,Felix 

Piazolo, Wolfgang 

Ortner, Lars Brehm, 

Hans-Joachim Hof 

(Eds.) 

Innovations in Enterprise 

Information Systems 

Management and 

Engineering 

Springer 2015 

3. Ејвисон Д.,  

Фицџералд Г.,  

Развој на информациски 

системи – Глава 18 и 19 

Ад Вербум 2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Velimir Srića, Antun 

Kliment, Blaženka 

Knežević  

Uredsko poslovanje: 

Strategija i  

koncepti automatizacije 

ureda  

Sinergija, 

Zagreb  

2003  

2.  Gary B. Shelly, Misty 

E. Vermaat, Thomas J. 

Cashman  

International Student 

Edition  

Discovering 

Computers  

2007  

3. Лаудон К.К., Лаудон 

Џ.П. 

Менаџмент 

информациски системи 

– Глава 10,11,12,13 и 14 

Арс Ламина 2010 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Вградливи системи за Интернет на нештата 

2. Код ИНКИ-729 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Никола Рендевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на соодветни знаења и 

вештини потребни за целосно разбирање на концептите за дизајн на вградливи 

(embedded) системи во Интернет на нештата. 

11. Содржина на предметната програма:  

Краток вовед во практични поглавја од електротехника и електроника. Вовед во развој на 

embedded системи. Основни приципи за физички и логички дизјн на вградливи 

компјутерски системи. Модели на процесирање на податоци кај embedded системите. 

Вовед во хардверски интерфејси. Начини на поврзување на периферни уреди, сензори и 

актуатори во embedded системите. Синхронизација. Типови на сензори и сензорски 

системи. Основи на дигитално процесирање на сигнали (DSP). Начини за проектирање на 

влезно-излезна податочна и контролна логика. SoC и FPGA развојни платформи. 

Реконфигурабилна логика. Tехнологии за безжична комуникција. Вовед во Bluetooth, 

ZigBee, BLE, LoRa и LoRaWAN. Оперативни системи за вградливи микро-компјутерски 

системи. Техники и технологии за програмирање на различни IoT и embedded 

платоформи. Евалуација и валидација на вградливи компјутерски и IoT системи. 

Симулација на грешки. Управување со напојување и оптимизација (Dynamic Voltage 

Scaling, Dynamic Power Management) 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања - теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

116



17. Начин на оценување 

17.1. Усен/писмен испит 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lee, Edward Ashford, 

and Sanjit A. Seshia. 

Introduction to 

embedded systems: A 

cyber-physical systems 

approach. 

MIT Press 2016 

2. Kranz, Maciej. Building the Internet of 

Things: Implement new 

business models, 

disrupt competitors, 

transform your 

industry. 

John Wiley & 

Sons 

2016 

3. Дејвид А. Патерсон 

Џон Л. Хенеси 

Компјутерска 

организација и дизајн 

ПРОСВЕТНО 

ДЕЛО 

2009   

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mark Balch Complete Digital 

Design 

McGraw-Hill 

Professional 

2003 

2. Ganssle, Jack The art of designing 

embedded systems. 

2008 

Newnes 2008 

3. Buyya, Rajkumar, and 

Amir Vahid Dastjerdi 

Internet of Things: 

Principles and 

paradigms.  

Elsevier 2016. 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Примена на вештачка интелигенција и 

системи 

2. Код ИНКИ-730 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Костандина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основи на вештачка интелигенција 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на овој предмет е студентите да се 

стекнат со практично знаење за примената на вештачката интелигенција и 

интелигентните системи. Студентите ќе се стекнат со вештини како да развијат системи 

кои имаат интелигентно однесување, учат од грешките, ја подобруваат нивната 

функционалност, решаваат задачи за кои не биле обучени во текот на проектирањето. 

Студентите ќе изработат практичен проект за реален интелигентен систем.  

11. Содржина на предметната програма: идентификување и формулирање на проблем кој 

можи да биди решен со вештачка интелигенција, избор на алгоритам, примена на 

решение од вештачка интелигенција, интелигентни агенти, видови, дизајнирање на 

интелигентни агенти, евалуација на агенти, дефинирање на целите, анализа на задачите 

и развој на интелигентен систем, примена на интелигентни системи во реални случаи, 

интелигентни системи на web, презентација и опишување на интелигентен систем, 

интелигентни технологии и модели, интеракција човек – компјутер, софтверски алатки.  

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломска работа 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 40 бодови 
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17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

50 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Geoff Hulten Building Intelligent 

Systems 

Apress 2018 

2. Negnevitsky, Michael, Artificial Intelligence: 

A Guide to Intelligent 

Systems 

Addisson-

Wesley 

2004 

3. Adrian A. Hopgood Intelligent Systems for 

Engineers and 

Scientists, 

Third Edition 

CRC Press 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Russell, Stuart and 

Norvig, Peter 

Artificial Intelligence - 

A Modern Approach 

Prentice Hall 2010 

2. F. Karray, C. D. Silva  Soft Computing and 

Intelligent Systems 

Design: Theory, Tools 

and Applications  

 2004 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Компјутерска визија 

2. Код ИНКИ-731 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии - Битола 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Зоран Котевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на основните концепти на формирање и анализа на 2Д и 3Д слики. 

Запознавање со основните методи за препоснавање на модели, калибрирање на камера, 

стабилизација на слики, препознавање на ракопис, детекција и препознавање на лица, 

проценка на движење, следење на луѓе и возила, препознавање на гестови, препознавање 

и класификација на визуелни објекти, разбирање и анализа на сцени итн.  

11. Содржина на предметната програма: 

Концепти на формирање на 2Д и 3Д слики; Процесирање на растерски слики во 

просторен и фреквентен домен (подобрување, филтрирање, реставрација); Машинско 

учење: кластерирање и класификација; Детекција на рабови и поклопување на линии; 

Робустно поклопување на линии; Кластерирање и сегментација на слики; Детекција на 

региони од интерес; Следење на објекти;  Стерео коресподенција; Препознавање и 

класификација на визуелни објекти. Практична реализација со помош на OpenCV 

библиотека. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти, самостојна изработка и одбрана на 

проектна задача или семинарскa работa, одржување консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (аудиториски, 

лабораториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи  10 часови 

16.3. Домашно учење  50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  80 бодови 

120



17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество  10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Richard Szeliski 

Computer Vision: 

Algorithms and 

Applications 

Springer 

ISBN:   978-

1848829343 
2010 

2. 

Simon J. D. Prince 

Computer Vision: 

Models, Learning, and 

Inference 

Cambridge 

University Press 

ISBN:  978-

1107011793 

2012 

3. 

Kenneth Dawson-

Howe 

A Practical Introduction 

to Computer Vision with 

OpenCV 

 

John Wiley & 

Sons ltd. 

ISBN:  000-

1118848454 

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

James R. Parker 

Algorithms for Image 

Processing and Computer 

Vision 

Wiley Publishing 

Inc. 

ISBN:  978-

0470643853 

2010 

2.  

Jan Eric Solem 

Programming Computer 

Vision with Python: 

Tools and algorithms for 

analyzing images 

O’Reilly Media 

Inc. 

ISBN:  978-

1449316549 

2012 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Администрација на бази на податоци 

2. Код ИНКИ-732 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Томе Димовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Бази на податоци 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   Да се запознаат студентите со 

инсталирање, конфигурирање и надградување на сервер на БП, одржување и 

имплементирање на безбедност на БП, со оптимизирањето, со репликацијата и обновата 

на БП, како и со кластерирањето на Windows и SQL серверите. 

11. Содржина на предметната програма:  Архитектура на SQL сервер. Инсталирање и 

конфигурирање на SQL сервер. Адмистрација на сервисите за интегрирање и анализа и 

нагодување на перформансите. Администрирање и развојни карактеристики. Безбедност 

на БП машината. Оптимизирање и мониторинг на SQL серверот. Индексирање на базите 

на податоци. Репликација. Backup и обновување. Кластерирање на организацијата. 

Кластерирање на Windows Server. Кластерирање на SQL Server. 

12. Методи на учење: Теоретска настава, лабараториски вежби, групно учество на студенти 

во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации со студенти, 

учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. до 50 бода 5 (пет) (F) 
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Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Craig S. Mullins  Database 

Administration: The 

Complete Guide to 

Practices and 

Procedures,  

Addison‐
Wesley 

Proffesional  

2002  

2.  Рамез Елмасри, 

Шамкант Б. Навати 

Основи на системи со 

бази на податоци 

Addison-

Wesley 

2007 

3.  Ross Mistry  Microsoft SQL Server 

2008 Management and 

Administration (1st 

edition),  

Sams  2009  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. B. Knight, K. Patel, W. 

Snyder, R. LoForte, S. 

Wort  

Proffesional Microsoft 

SQL Server 2008 

Administration  

John Wiley 

and Sons  

2008  

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Сензорски системи за Интернет на нештата 

2. Код ИНКИ-733 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Александар Маркоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе биде запознаен со главните 

предизвици со кои може да се соочи кај сензорските системи. 

11. Содржина на предметната програма:  Материјали и технологии за микросензори. 

Типови на сензори. Системи за прибирање на податоци. Безжични сензорски мрежи и 

системи. Воспоставување на сензорска инфраструктура. Покриеност со сензори и нивно 

поставување. Безбедност кај сензорските системи. Софтверски платформи на ниво на 

јазел. Оперативни системи кај сензорските системи. Платформи и алатки за сензорски 

системи. Бази на податоци и предизвици кај сензорските системи. Современи техники 

за управување со податоци кај сензорските системи. Концепт на Интернет на нештата. 

Техники и технологии за програмирање на различни IoT платоформи. Евалуација и 

валидација на сензорски и IoT системи. 

12. Методи на учење: Теоретска настава, лабoраториски вежби, групно учество на студенти 

во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации со студенти, 

учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
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18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ana-Belen Garcıa-

Hernando Jose-Fernan 

Martınez-Ortega l Juan-

Manuel Lopez-Navarro l 

Aggeliki Prayati l 

Luis Redondo-Lopez 

Problem Solving for 

Wireless Sensor 

Networks 

Springer 2008 

2.  P. Ripka, A. Tipek  Modern Sensors 

Handbook  

ISTE  

Publishing 

Company  

2008  

3.  Питер Марведел Дизајнирање на 

вградени системи 

Ад вербум 2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  N. Zuech  Handbook of Intelligent 

Sensors for Industrial 

Automation  

Addison 

Wesley  

1991  

2.  Robert Faludi  Building Wireless 

Sensor Networks: with 

ZigBee, XBee, 

Arduino, and 

Processing  

O'Reilly 

Media; 1 

edition  

2010  
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Софтверско инженерство 

2. Код ИНКИ-734 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Илија Јолевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е запознање со: 

методологиите за дизајн и имплементација на софтверски системи преку анализа на 

барањата, развој и анализа на дизајнот, имплементацијата, интеграцијата и тестирањето 

на софтверот; анализа на проблем за развој на софтвер, дизајнирање на модуларна 

структура на решението која го решава проблемот и анализа и евалуација на алтернативи; 

имплементација на ефикасни и исправни модули, нивна интеграција и тестирање, 

планирање и водење на софтверските проекти. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во софтверското инженерство, 

карактеристики на софтверот и софтверските проекти, процес и методологии 

за развој на софтвер, декомпозиција, апстракција, објектен модел, анализа и моделирање 

на барањата, структурирана анализа, објектно-ориентирана анализа, формални 

спецификации; дизајнирање на софтвер и софтверски архитектури, пишување 

спецификација, концептуален, логички и физички дизајн на софтвер, шаблони за дизајн, 

статичка и динамичка анализа, имплементација, документација, планирање. Вовед во 

тестирање, функционално тестирање, систематско тестирање. Водење и управување на 

софтверски проекти. Агилен пристап во софтверско инженерство преку употреба на 

SCRUM пристап, KANBAN методата и комбинацијата SCRUMBAN. Анализа на реални 

практични примери. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, групно 

учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување 

консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

126



16.3. Домашно учење 80 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Иан Самервил  Софтверско 

инженерство  

Просветно дело 

ISBN: 978-9989-

0-0670-8 

2008 

2.  Stephen Schach Object-Oriented and 

Classical Software 

Engineering (8th 

Edition) 

McGraw-Hill, 

ISBN13: 978-

0073376189 

2010 

3.      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ian Sommerville Software 

Engineering, 9th 

edition 

Addison Wesley 2010 

2. Roger S Pressman Software 

Engineering: A 

Practitioner's 

Approach 

McGrawHill 

Education 

2010 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Виртуелно инженерство 

2. Код ИНКИ-735 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Игор Неделковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со основните принципи на современото “компјутерски поддржано” 

инженерство,  со посебен акцент на примена на виртуелната реалност во 

инженерството. 

11. Содржина на предметната програма:  

Kомпјутерски технологии и интерактивни мултимедиски програмски јазици за 

симулирање на инженерските процеси на компјутер. Интернет како инженерска 

виртуелна лабораторија (е-инженерство). Примена на виртуелното инженерство (во 

индустријата, бизнисот, комуникологија, медицината итн.). Алатки на виртуeлното 

инженерство (CAD, CAM, CAE, GIS, RP, ES итн.). 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

изработка на проекти, одржување консултации со студенти. 

13. Вкупен расположив фонд на време 150 часови 

14. Распределба на расположивото време 3 + 2 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

 45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи   15 часови 

16.2. Самостојни задачи  0 часови 

16.3. Домашно учење  50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  0 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

100 бодови 

17.3. Активност и учество  0 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Статистика на проодност, анкетирање на 

студентите. 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Игор Неделковски Виртуелно 

инженерство 

(авторизирани 

предавања) 

Технички 

факултет - 

Битола 

2010 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Joe Cecil Virtual Engineering Prentice 

Hall 

2009 

2. Kunwoo Lee Principles of 

CAD/CAM/CAE 

Addison 

Wesley 

1999 

3. Grigore C. Burdea, 

Philippe Coiffet 

Virtual Reality 

Technology, Second 

Edition 

Wiley-

IEEE Press 

2003 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Паралелно и повеќејадрено пресметување 

2. Код ИНКИ-736 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Пеце Митревски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Архитектура и организација на компјутери 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на концептите и 

имплементациите на современите процесори. Анализа на современите процесори. 

Студентот ќе биде оспособен да дизјанира, одржува и програмира компјутерски 

системи со современи процесори и процесирачки елементи 

11. Содржина на предметната програма: ILP процесори, Протечна обработка, Разлика 

помеѓу VLIW и суперскаларни процесори, Суперскаларно процесирање, Историски 

развој и карактеристики, Зависности кај инструкциите, Контролни конфликти, 

Софтверско распределување, Распределување на ниво на блокови, Глобално 

распределување, Суперблокови, Предикатно распределување, Распределување 

јамки, Софтверска протечност, Избегнување на разгранувања, Одложено 

разгранување, Предикатно извршување, Претскажување и шпекулирање, Типови и 

техники за претскажување, Процесирање на претскажувањата, Таксономија на 

претскажувањата, Шпекулативно извршување на иструкциите, Kонцепти за 

процесирање на разгранувањето, Претскажување на разгранувања, Реализација на 

динамичко предвидување при разгранување, Вредносно и мемориско 

претскажување, Изведба на шпекулирање, Флуиден модел на динамичкото 

поведение на ILP процесор, Мотивација за конкурентност во софтверот, Платформи 

за паралелно пресметување, Пaралелно пресметување кај микропроцесорите, 

Разлика помеѓу повеќејадрени архитектури и Hyper-Threading технологија, 

Разбирање на перформансите, Amdahl-ов закон, Закон на Gustafson, Нишки на 

корисничко ниво, Нишки на ниво на јадрото на оперативниот систем, Хардверски 

нишки, Модели на програмирање, Виртуелни околини: виртуелни машини и 

платформи, Виртуелизација за време на извршувањето, Системска виртуелизација, 

GPU како паралелни компјутери, Архитектура на современ GPU, Јазици и модели за 

паралелно програмирање, Еволуција на графичките цевководи (pipelines), 

Програмабилна графика, GPGPU – „меѓуфаза“,GPU computing, Идни трендови 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 
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15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Предадени домашни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анкета на студенти 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

  1.  Марјан Гушев Паралелизам на ниво на 

инструкции 

ПМФ – 

Скопје,  

Институт за 

Информатика 

2004 

  2.  Shameem Akhter, 

Jason Roberts 

Multi-Core Programming 

Increasing Performance 

through Software Multi-

threading 

Intel Press 2006 

3.  David B. Kirk, 

Wen-mei W. Hwu 

Programming Massively 

Parallel Processors: 

A Hands-on Approach 

Morgan 

Kaufmann 

2010 

22.2. Дополнителна литература 
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Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Andrew S. 

Tannenbaum  

Structured Computer 

Organization 6th edition  

Prentice Hall  2012  

2.  Jason Sanders and 

Edward Kandrot  

CUDA by Example: An 

Introduction to General-

Purpose GPU 

Programming  

Addison-

Wesley 

Professional  

2010  
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Напредни алгоритми 

2. Код ИНКИ-737 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Виолета Маневска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Алгоритми и структури на податоци 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со напредни 

позанавања за креирање и анализа на алгоритми имајќи ги предвид напредните 

алгоритамски решенија потребни за напредни изучување на поголем број области од 

информатичките технологии 

11. Содржина на предметната програма: Напредни поглавја од пресметување ефикасност 

на алгоритми; Категорија на проблеми што не се решаваат; Напредни техники за 

сортирање и пребарување; Напредни алгоритми што работат со поврзани ненасочени 

графови; Напредни алгоритми што работат со поврзани насочени графови; Алгоритми 

за најкратки патишта во граф; Алгоритми за мрежен тек; Останати алгоритми за 

графови (поклопување, патеки, сегментација); Алгоритми за решавање на геометриски 

проблеми;  Итеративни алгоритми; Алгоритми кои користат парадигма на враќање 

наназад; Алгоритми што работат со случајни броеви;  Алгоритми кои се користат на 

Интернет 

12. Методи на учење:  теоретска настава поддржана со презентации преку слајдови и 

интерактивни предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби (користење на 

опрема и софтверски пакети), групно учество на студенти во изработка на проекти или 

семинарски работи, самостојна изработка на домашни задачи, одржување консултации 

со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 40 часови 
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17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Кормен Т., 

Лисерсон Ч., Ривест 

Р., Штеин К. 

Вовед во алгоритми Микена 

Битола 

(превод) 

2010 

2. Skiena S. The Algorithm Design 

Manual  

Springer 2008 

3. Thomas H. Carmen et 

all 

Introduction to 

algorithms 

MIT Press 2009  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кнут Д  Уметноста на 

компјутерското 

програмирање, Том 1 

 Просветно 

дело 

(превод) 

2009 

2. Sedgewick R.,  

Wayne К. 

Algorithms, 4th Edition  

 

Addison-

Wesley 

Professional  

2011  

 

3. Kleinberg Ј.,  

Тardos Е. 

Algorithm Design Addison 

Wesley 

2005 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии  

1. Наслов на наставниот предмет Веб програмирање 

2. Код ИНКИ-620 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Елена Влаху-Ѓоргиевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентот со 

вештини за развивање на современи динамични веб апликации преку користење на 

различни платформи за веб развој. 

11. Содржина на предметната програма: Клиент/сервер архитектура. Употреба на 

HTML5 и CSS3 и Javascript. Обработка на најпознатите Javascript библиотеки. 

Респонсивен дизајн на веб апликации. MVC и MVVM пристап. Разработка на 

различни платформи за веб програмирање со целосни алатки за креација и развој. 

Креирање на клиентски и серверски дел од една модерна веб апликација според 

најдобри практики. REST и AJAX архитектура на градење веб апликации. SPA веб 

апликации со помош на Angular. Вовед во NodeJS. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. до 50 бода 5 (пет) (F) 
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Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пол Ј.Дејтел, Харви 

М.Дејтел 

Интернет и веб 

програмирање 

(4-то издание) 

Ars Lamina 

(ISBN 978-

608-4535-

66-9) 

2010 

2. Adam Freeman  Pro AngularJS  Apress, 

ISBN: 978-

1-4302-

6448-4 

2014 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Nicholas C. Zakas Professional 

JavaScript for 

Web Developers, 

(3rd Edition) 

Wrox, 

ISBN: 978-

1-1180-

2669-4 

2012 

2. Ethan Brown Web 

Development with 

Node and Express 

O'Reilly 

Media 

ISBN: 978-

1-49194-

930-6 

2014 

3. Andrew Troelsen Pro C# 5.0 and the 

.NET 4.5 

Framework 

Apress, 

ISBN-13: 

978-

1430242338 

2012 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Индустриска информатика 

2. Код  ИНКИ-622 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред.проф. Александар Маркоски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења за 

најсовремените информатички и комуникациски техологии кои најдуваат 

практична примена во индустријата. 

11. Содржина на предметната програма: Примена на разни ИКТ-технологии во 

индустријата, примена во бизнис процеси како: дизајн, изработка, производство, 

набавка, производен менаџмент, дистрибуција, контрола на квалитетот, логистика, 

производна документација. Нови трендови, полиња и апликации: CAD/CAM, CAE, 

CIM, FEA. Основни концепти на управувањето со машини и процеси. Контрола на 

движење кај CNC машини, индустриски роботи и флексибилни автоматизирани с-

ми. Индустриски компјутери, микроконтролери, PLC, контролери на движење. 

Интегрирање на компјутерски управувани системи, интерфејси и протоколи за 

комуникација во индустриски услови. Програмирање на компј. управувани 

машини и процеси. Техники и софтвер за визуелизација и симулација на 

процесите. Real-time системи, knowledge engineering, collaborative work systems, 

интелигентни системи. Концепти на IoT и Industry 4.0. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 
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17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Richard Zurawski, 

editor 

The industrial 

information 

technology handbook 

CRC Press  2005 

2. М. Hamza Computer 

Applications in 

Industry 

ACTA Press 1995 

3. Томас Р. Курфес Прирачник за 

роботика и за 

автоматизација 

Датапонс 2012  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bollinger and Duffie Computer Control Of 

Machines And 

Processes 

Addison-

Wesley 

1988 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Неструктурирани бази на податоци 

2. Код ИНКИ-623 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 3/6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Благој Ристевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Бази на податоци 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на курсот е студентите да се запознаат со неструктурираните и 

полуструктурираните типови на податоци, нивната организација и чување, како и 

техниките за манипулација и обработка на истите. Исто така студентите ќе бидат 

запознаени и со NoSQL базите на податоци, современите бази на податоци кои не 

се базираат на релациониот модел. Посебно внимание ќе биде ставено на 

практичното знаење на нерeлaционите бази на податоци.  

11. Пострелациони бази на податоци. XML бази на податоци. NoSQL бази на податоци. 

Вовед во полуструктурирани податоци. Вовед во XML. Структура на XML 

документите. Шеми на податоци (DTD и XMLSchema). Манипулација за XML 

документите. xPath. Манипулација врз XML документите преку XQuery, 

поставување на едноставни прашалници и користење на кориснички дефинирани 

функции. Запознавање со начинот на структурирање, чување и манипулација со 

податоците организирани преку NoSQL базите на податоци. Најчесто користени 

NoSQL бази на податоци и нивна примена во различни домени и апликации. Клуч-

вредност бази на податоци. Бази на податоци базирани на колони. Граф-базирани 

бази на податоци. Документ-базирани бази на податоци. Неструктурирани бази на 

податоци. MongoDB. Neo4j. Cassandra. Прашални јазици: SQL, XQuery, Cypher. 

ACID vs BASE својства на трансакции. Анализа и комбинација на неструктурирани 

со структурирани податоци. Метаподатоци кај неструктурираните податоци. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 
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16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ практичен проект 10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Предадени домашни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анкета на студенти 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. Harrison, Guy 

Next Generation 

Databases: 

NoSQLand Big Data 

Apress 2015 

2. 

Perkins, Luc, Eric 

Redmond, and Jim 

Wilson 

Seven databases in 

seven weeks: a guide 

to modern databases 

and the NoSQL 

movement 

Pragmatic 

Bookshelf 
2018 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Meier, Andreas, 

Michael Kaufmann, 

and Michael 

Kaufmann 

SQL-& NoSQL-

Datenbanken 

Springer 

Vieweg 
2016 

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик за основни вештини 

2. Код ИНКИ-Н1 

3. 
Студиска програма 

Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. 
Академска година / семестар 

1,2,3/1,3,5 

 
7.  

Број на ЕКТС 

кредити 

6 

 

8. Наставник Виш лекор м-р Лела Ивановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметот е студентите да учат стручна терминологија и да се 

оспособуваат и на англиски јазик да изнесуваат ставови, да дискутираат и сл. за 

теми кои се од нивната област на интерес. Со цел да се оспособат студентите 

успешно да комуницираат со посредство на англискиот јазик без разлика дали во 

писмен или говорен облик посебно внимание ќе биде посветено на развивање на 

нивната вештина за слушање и разбирање на природен говор од родени говорители 

на јазикот. 

11. Содржина на предметната програма 

Unit 1 Living in a digital age. Unit2: Computer essentials. Unit 3: Inside the system. Unit 

4: Buying a computer 

Unit5: Type,click and talk. Unit 6: Capture your favourite image. Unit 7: Display screens 

and ergonomics  

Unit 8 Choosing a printer . Unit 9 Devices for the disabled  

12. Методи на учење интерактивна настава,учество во изработка на презентации 

13. Вкупен расположлив фонд на време    3+2 

14. Распределба на расположливото време 150 часа 

15. 

Форми на наставните 

активности 

15.1 

Предавања-

теоретска 

настава 

45 часови 

15.2 

Вежби 

(лабараториски, 

аудиториски), 

семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. 

Други форми на 

активности 

16.1 

Проектни 

задачи/презента

ции 

15 часови 

16.2 
Самостојни 

задачи 
10 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 
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17. Начин на оценување  

17.1 Тестови  80 бодови 

17.2 
Семинарска работа/проект, презентација 

писмена и усна 
10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 

бода 
10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Континурано оценување 

 

22. Литература 

22.1 

 

Задолжителна литература  

Ред. 

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Santiago Remacha 

Esteras  

 

Infotech English for 

computer users  

Cambridge 

University 

Press 

 

2008 

2.     

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература                                           

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Деловни комуникациски вештини 

2. Код ИНКИ-H2 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1,2,3/1,3,5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Драган Груески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Овај предмет ја објаснува важноста 

и значењето на комуникацијата, нејзината структура, некои од моделите и 

критериумите за поделба. Аспектот од кој овај предмет ја набљудува 

комуникацијата се исцрпува од односот помеѓу вработениот од организацијата како 

комуникатор, но не само со поединецот негов колега, туку и со поединецот 

надворешен клиент и целокупната јавност на која и се обраќа да и соопшти, да ја 

извести, да ја мобилизира, да ја брифира, да и се претстави, да преговара, презентира 

итн. Оттука, посебен акцент е ставен на практични совети, упатства кои ќе треба да 

се разберат и доживеат низ процес на симулации, а анализираат преку студии на 

случаи.  Понатаму, на студентите  им ги објаснува и ги запознава со основните 

стандарди и принципи на писмената комуникација во деловниот свет.  

По совладувањето на предметот од студентите се очекува: 

- да ги познаваат елементите од основниот комуникациски модел ткн. 

кибернетски модел 

- да ја разбираат суштината на комуницирањето како основна менаџерска 

алатка 

- да ги познаваат клучните точки и да ги чувствуваат разликите во фазите на 

ткн. ПИАНО модел во водењето на преговори 

- да се оспособат за почетно препознавање на моделот за супериорна 

фасилитација 

- да ги разбираат клучните аспекти на современиот пристап за разрешување на 

интерперсонални конфликти 

- да се способни самостојно да оформат стандардни документи од областа на 

деловното работење 

- да се способни да соберат, структурираат, анализираат и презентираат 

податоци во форма на извештаи, ППТ презентации   

- да се способни да подготват прес конференција за брифирање на јавноста 
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- да се способни за разбирање на аспектите за ефективно аргументирање и 

дебатирање и да ги препознаваат основните реторички трикови за 

полемизирање 

11. Содржина на предметната програма: (I) Карактеристики, форми и модели на 

деловно комуницирање (II) Прашување и одговарање ‐ техники (III) Невербален 

говор и бихејвиор дијагноза на однесувањето (IV) Трансакциона анализа (V) 

Деловен разговор и преговарање (VI) ПИАНО – модел на преговарање (VII) 

Реторички трикови во полемиката (VIII) Комуникација и разрешување на 

конфликти (IX) Медијација и фасилитација (X) Пишувано деловно комуницирање 

– деловна коресподенција (XI) Други комуникациски форми – електронска и 

телефонска комуникација (XII) Подготовка и изведување на презентации во 

јавноста (XIII) Протокол за снимање П3 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, групно учество на 

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации 

со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски  

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 
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22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Груески, Д.  Интерперсонални 

деловни вештини – 

бизнис преговарање  

98 К, 

Прилеп 

2010 

2.  Минс, Л. Т. Деловна комуникација Арс 

Ламина, 

Скопје 

2013 

3. Горгиевски, Љ. Организациско 

комуницирање 

БАС, 

Скопје 

2013 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гафи, М.Е. Основи на деловно 

комуницирање  

Генекс, 

Кочани 

2011 

2. Mandic, T. Komunikologija Clio, 

Beograd 

2003 

3. Петковски, К.  

Јанкуловска, П. 

Професионално и 

деловно комуницирање 

Херакли 

комерц, 

Битола 

2002 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Економија и бизнис 

2. Код ИНКИ-Н3 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1,2,3/1,3,5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Божидар Миленковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): запознавање на студентите со 

економските законитости и бизнисот како множество од активности кои 

обезбедуваат добра  и услуги неопходни за економскиот систем, но и за 

остварување на профит. 

11. Содржина на предметната програма: Макроекономија, државата и бизнисот, 

микроекономија, финансиско работење кај бизнисите, бизнисот во глобалното 

опкружување, современи економски предизвици, облици на бизнис сопственост и 

организација, претприемничка ориентација кај бизнисите и менаџмент, 

електронски бизнис, маркетинг и интернет маркетинг. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, групно учество на 

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации 

со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
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од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

                                         

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Louis E. Boone, David 

L. Kurtz 

Contemporary 

Business 

Wiley 2011 

2.  Таки Фити Економија Економски 

факултет 

Скопје 

2006 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Концепти на информатичко општество 

2. Код ИНКИ-H4 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1,2,3/1,3,5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вон. проф. д-р Мимоза Богданоска 

Јовановска  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на курсот е да се запознаат 

студентите со теориите и пристапите кои ја анализираат улогата на 

информатичката технологија, медиумите и знаењето во модерното општество. По 

завршување на модулот студентите треба да бидат способни да: Систематски и 

критично дискутираат, евалуираат и ги анализираат главните теми, принципи, 

концепти и теории на информатичкото општество, Применуваат различни 

концепти од информатичкото општество, Покажат разбирање за важноста на 

информатичката технологија и знаењето во модерното општество. 

11. Содржина на предметната програма: Развој на информатичкото општество. 

Влијанието на глобализацијата и информатичката технологија врз развојот на 

информатичкото општество. Предности и недостатоци на информатичкото 

општество. Столбови на информатичкото општество. Дигитален јаз. 

Информатичките технологии и дигиталните домови. Влијанието на мобилните 

телефони, WIFI, и дигиталните технологии во начинот на живеење. Интернет и 

неговото значење во секојдневниот живот на луѓето. Outsourcing. Компјутерски 

криминал. Паметни картички. Дигитален идентитет. Компјутерска етика. Паметни 

градови. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 
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16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Предадени домашни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Анкета на студенти 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Богданоска 

Јовановска, М.  

Концепти на 

информатичко 

опптество, скрипта 

 2017 

1. Webster, Frank Theories of the 

information 

society 

London: 

Routledge 

2006 

2. Blom, Raimo; 

Webster, Frank 

The information 

society 

reader 

London: 

Routledge 

2004 

 3. Робин Мансел 

Р.Едвард Стеинмуелер 
Мобилизирање на 

информатичкото 

општество, 

Стратегии за развој 

и можности 
Проект на Влада на РМ 

за превод на 1000 книги 

ТРИ 2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Castells, Manuel The rise of the 

network 

Chichester, 

West 

Sussex: 

2010 
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Wiley-

Blackwell 

2. Lievrouw, Leah; 

Livingstone, 

Sonia 

Handbook of new 

media: social shaping 

and social 

consequences of ICTs 

London: 

Sage 

2006 

3. Billenness, Clive; et al. 

editors 

Information Sciencies 

and e-Society 

Zagreb: 

Inter-ing 

2011 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Интернет банкарство 

2. Код ИНКИ-Н5 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1,2,3/1,3,5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр.  проф. д-р Марина Блажековиќ 

Тошевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): запознавање на студентите со 

правните и регулаторните аспекти на електронското банкарство и финансии; 

разбирање на влијанието што го имаат врз финансиските сервиси, воопшто, како и 

нивните трансакциски и договорни аспекти. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во е-финансии и интернет банкарство. 

Основни правни концепти и основи на електронското банкарство и финансиските 

активности. Е-финансиите и глобализацијата на финансиските пазари. Регулатива 

и супервизија на е-финансиите и интернет банкарството. Примена на 

електронските медиуми на пазарите на капитал. ЕУ и финансиските севиси. 

Прекугранични електронски договори. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, групно учество на 

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации 

со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 
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18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Gkoutzinis, Apostolos Internet Banking and 

the Law in Europe 

Cambridge 

University 

Press 

2006 

2.  Современо 

банкарство 

Шила Хефернан Академски 

печат 

2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Jayaram  Kondabagil Jayaram  Kondabagil 

Risk Management in 

Electronic 

Banking: Concepts 

and Best Practices 

John Wiley 

& Sons 

2007 

2.      

3.      
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Организациско претприемништво 

2. Код ИНКИ-Н6 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1,2,3/1,3,5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Моника Марковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): создавање на нова бизнис единица 

внатре во самата организација (отсек, оддел, проектна единица, дирекција, сектор, 

автономна деловна единица) или надвор од организацијата (целосно нова 

компанија), заснована врз постулатите на претприемништвото (креативност, 

иновации, можности, проактивност, ризик), а во насока на унапредување или 

засилување на конкурентноста на пазарот преку имплементирање на нови решенија 

или проекти (производ, услуга, процес), како и сеопфатна претприемничка 

филозофија на делување и однесување на вработените во рамки на постојната 

организација. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед во организациско претприемништво (интрапретприемништво).  

2. Поим, дефинирање и модели на организациско претприемништво 

(интрапретприемништво).  

3. Интрапретприемач: карактеристики, вештини.  

4. Идентификување на можности.  

5. Иновации и инвенции.  

6. Иновативноста како детерминанта на организациското претприемништво.  

7. Процес на иновации: иновациски менаџмент. 

8. Организациски менаџмент: основни менаџерски функции.  

9. Компоненти на организациско претприемништво.  

10. Процес на организациска претприемчивост (деловен потфат).   

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, групно учество на 

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации 

со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 
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16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Роберт А. Барон,  

Скот А. Шејн  

Претприемништ

во, процес со 

перспектива  

Кочани: 

Генекс  

2011  

2.  Тодор Кралев  Менаџмент на 

претприемачкиот 

бизнис  

ЦИМ; Скопје  2003  

3.  Д-р. Доналд Л. 

Секстон, Ненси 

Бауман- Аптон,  

Д-р. Ц.Смилевски,  

Д-р. Драган Јанковски,  

Претприемаштво  Детра центар, 

Скопје.  

2003  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Robert D. Hisrich, Ph.D. 

Michael P. Peters  

Entrepreneurship Hisrich Peters 

Irwin/ 

McGraw- Hill, 

Companies  

1998  
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 Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Иновациски менаџмент 

2. Код ИНКИ-П1 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1,2,3/2,4,6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Моника Марковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со знаење 

за важноста на иновациите за стекнување на конкурентска предност, да ги 

идентификуваат можностите на пазарот и истите да ги трансформираат во идеи за 

нови производи и/или услуги, важноста на креативноста и креативното мислење, 

методите и техниките за добивање на идеи за нови производи/ услуги, процесот на 

развојот на нов производ/ услуга, претприемчивост и стратегии за градење на нови 

деловни потфати.  

11. 1. Улога и значење на иновациите во компанијата (дефиниција, предмет и цели на 

иновациите и промените, теорија на промените, причини и разбирање).  

2. Основи на креативноста. 

3. Генерирање на идеи.  

4. Иновативност во организациите.  

5. Иновациски стратегии.  

6. Истражувањето и развојот како инструмент за иновации.  

7. Иновациски проекти.  

8. Развој на нов производ.  

9. Заштита на интелектуалната сопственост.  

10. Модел на организациска култура како основа за иновативна организација. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, групно учество на 

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации 

со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 
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16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Поленаковиќ Р.,  

Марковска М. 

Иновациски 

менаџмент - Основи 

за постигнување на 

конкурентска 

предност 

НЦРИПУ-

принт 

2013 

2.  Trott Paul  Innovation 

management and new 

product development, 

4th edition  

Prentice Hall  2008  

3.  Tidd Joe, Bessant 

John, Pavit Keith  

Managing innovation, 

Integrating 

technological and 

market and 

organizational 

change, 3-rd edition  

John Wiley 

& Sons, Ltd  

2006  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кетлин Ален  Претприемаштво за 

научници и 

инженери 

Арс Ламина  2012 
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2. Ричард Луек, Алфред 

Е. Озборн  

Претприемачки 

алатки, алатки и 

техники за 

почнување и раст на 

нов бизнис 

Европа 92 2011 

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Финансиски технологии 

2. Код ИНКИ-П2 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1,2,3/2,4,6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр.  проф. д-р Марина Блажековиќ 

Тошевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се стекнат со знаење 

за основните форми на меѓународните бизнис активности, да ги осознаат 

современите прашања со кои се соочуваат менаџерите во меѓународното бизнис 

окружување, да добијат пошироки познавања за практиката на меѓународниот 

бизнис и да се запознаат со системите за електронски трансфер на пари (EFT) 

11. Содржина на предметната програма: Во содржината на предметот претставени се 

податоци во врска со глобализацијата (како што е, на пример, порастот на 

светската трговија, производството и странските директни инвестиции); дава 

детален преглед на економиите и политиките на меѓународната трговија и 

инвестиции; претставено е окружувањето на трговијата и инвестициите во кое се 

појавува меѓународниот бизнис; ги испитува стратегиите на меѓународните 

бизниси; објаснува како компаниите можат да ги извршуваат своите основни 

функции со цел да се натпреваруваат и успеат во окружувањето на меѓународниот 

бизнис. Електронски трансфери и плаќања. Електронски пари. Плаќања и синџирот 

на економски трансакции. Телекомуникациски аспекти: начини на испорака на 

електронски пари. Линкови и ризици кај системите за ЕТП. Меѓународни плаќања 

и ЕФТ линкови. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, групно учество на 

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации 

со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 
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16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Charles W. L. Hill International Business McGraw-

Hill Higher 

Education 

2012 

2.  Elinor Solomon Electronic Funds 

Transfers and 

Payments 

Springer 2013 

(reprint) 

3.  Кенет К. Лаудон, 

Карол Герсио Травер 

Електронска 

трговија: бизнис, 

технологија, 

општество 

Арс ламина 

 

2010 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џон Д. Даниелс, Ли 

Х. Радебау, Даниел 

П. Саливан 

Глобализација и 

бизнис 

Арс ламина 

 

2012 

 

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Интелектуален капитал и конкурентност 

2. Код ИНКИ-П3 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1,2,3/2,4,6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф д-р Божидар Миленковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со важноста на 

интелектуалниот капитал за современите отворени економии базирани на знаење, 

како и за бизнисите, а во согласност со светските трендови и во услови на 

глобализација и доминација на информатичко-комуникациските технологии.  

11. Содржина на предметната програма: Економија на знаење, глобализацијата како 

поттикнувач на економијата на знаење, конкурентност, информатичко-

комуникациските технологии и електронскиот бизнис како фактори на 

конкурентност, знаењето како економско добро, интелектуален капитал.   

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, групно учество на 

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации 

со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
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од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

         

  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Robert P. Merges, 

Peter S. Menell, Mark 

A. Lemley 

Intellectual Property 

in the New 

Technological Age, 

Sixth Edition 

Aspen 

Publishers 

2012 

2. Bojan Krstic Intelektualni kapital i 

konkurentnost 

preduzeca 

Ekonomski 

fakultet – Nis 

2009 

3. Божидар 

Миленковски 

Интелектуалниот 

капитал и 

конкурентноста во 

ерата на економија 

на знаење 

Скрипта на 

авторизирани 

предавања 

2019 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Е-Влада и е-Управување 

2. Код ИНКИ-П4 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1,2,3/2,4,6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вон. проф. д-р Мимоза Богданоска 

Јовановска  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Концепти на информатичко општество 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на курсот е студентите да се 

запознаат со процесите и технологијата на е-Влада. По завршувањето на курсот 

кандидатите: ќе имаат продлабочени знаења за организацијата и процесите на 

испорака на информации и сервиси со користење на е-Технологии на граѓаните и 

правните субјекти во општеството; тековните предизвици и трендови во 

имплементација на            е-Владини услуги; проценка на потребите, анализа, 

планирање, имплементација и менаџирање на систем за испорака на е-Сервиси. 

11. Содржина на предметната програма: Дефиниција на е-Влада. Предности на е-

Влада. Функционирање и составни делови на е-Влада (е-Администрација, е-

Демократија,е-Право, е-Гласање). Основни принципи за е-Влада. Функции на е-

Влада (информирање, комуникација, испорака на сервиси, трансакции). 

Предуслови за успешно функционирање на е-Влада (социокултурни, 

организациски, правни, технички). Концепти на интегрирани електронски сервиси 

и едношалтерски систем. Концепти на канцелариско работење (front-office) и 

систем за поддршка (back-office) во обезбедувањето на интегрирани сервиси. 

Архитектура на е-Влада.Организација на заедничка платформа за размена на 

информации и давање владини сервиси. Пристап до информации од јавен интерес 

– е-Демократија. Заштита и приватност на информациите. е-Влада и законодавен 

процес. Планирање, проектирање и менаџирање на организациски промени во 

јавниот сектор за имплементација на ERP и е-Технологии.   е-Владини ресурси на 

Р. Македонија. Мерење перформанси и софистицираност на е-Влада. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

групно учество на студенти во изработка на проекти или семинарски работи, 

одржување консултации со студенти, учество во изработка на дипломски работи 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 
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16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

 

 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Veit, Daniel; 

Huntgeburth, Jan 

Foundations of Digital 

Government 

Springer 2014 

2.  Hsinchun Chen et al.  Digital Government: E-

Government Research,  

Case Studies, and 

Implementation  

Springer  2007  

3.  Muneesh Kumar 

SusheelChhabra  

Strategic Enterprise 

Resource Planning Models 

for E-Government: 

Applications and 

Methodologies  

IGI 

Global  

2012  

4.  Alexei Pavlichev, 

DavidGarson  

Digital Government 

Principles and Best 

Practices  

Idea 

Group 

Publishing  

2004  

 5. Мерили С. Гриндл Постигнување способна 

влада 

Ars 

Lamina 

2011 
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Проект на Влада на РМ за 

превод на 1000 книги 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Darrell M. West  Digital Government: 

Technology and 

Public Sector 

Performance  

Princeton 

University 

Press  

2005  

2. Richard Heeks  Reinventing 

Government in the 

Information Age  

Routledge  1999  

3. Christopher G. 

Reddick 

Politics, Democracy 

and E-Government: 

Participation and 

Service Delivery 

Information 

Science 

Reference 

2010 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Организациско однесување и развој 

2. Код ИНКИ-П5 

3. Студиска програма Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 

6. Академска година / семестар 1,2,3/2,4,6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Ред. проф. д-р Драган Груески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да ги оспособи 

студентите за разбирање на основните поставки на организациското однесување и 

култура, набљудувани од специфичен аспект на менаџерска практика. Иако, 

современата практика на третман на оваа дисциплина одат во правец на нејзино 

систематско проучување и чисто практично пренесување, сепак, кај нас, нема да 

изостанат теориските поглавја за запознавање со развојот на науката за 

организацијата, како и теориите за човековата природа. Предметот се изучува низ 

јасно поставената рамка која разликува аспекти на поединецот како инпут во 

организацијата, преку аспектот на организираната група, до аспектот на принципите 

и елементите на организирањето, организациската култура и промените.   

По совладувањето на предметот од студентите се очекува: 

- да го познаваат историскиот развој на теориската мисла за организацијата  

- да ја разбираат суштината на бихејвиоралниот концепт на организацијата 

- да ги познаваат клучните точки на моделот и да ги разбираат трите аспекти 

на проучување на организациското однесување 

- да се способни да извршат селекција и диференцијација на инструментални 

од терминални вредности 

- да се способни да испланираат и подготват дневен ред за различни видови 

состаноци  

- да се способни за водење на работен состанок 

- да се способни за балансирање помеѓу незгодни соговорници на состанокот 

- да се способни за употреба и коментирање на резултати собрани со 

инструмент за утврдување на менаџерски стилови 

- да се се способни да исцртаат, обележат и коментираат различни облици и 

форми на органограми од различни типови и видови на организации 

- да се способни да ги определат клучните елементи на СКИТОП моделот на 

организациски промени и развој 

11. Содржина на предметната програма: (I) Воведно предавање: Природа и концепти 

на организациското однесување (II) Teoриски размислувања за организацијата; (III) 
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Организацијата и човекот; (IV) Поединецот како инпут во организацијата; (V) 

Поединецот и способноста за прифаќање и учење; (VI) Вредностниот систем и 

ставовите на поединецот; (VII) Личните карактеристики и црти на поединецот; 

(VIII) Емоциите и емоционалната интелегенција како фактор; (IX) Социјална 

перцепција; (X) Основи на групно однесување во организацијата; (XI) Водење на 

состаноци и управување со конфликти; (XII) Организациско структурирање и 

организациска култура ; (XIII) Управување со организациски промени и развој  

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, групно учество на 

студенти во изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации 

со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

45 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1.  Груески, Д.  

Марковска, М. 

Организациско однесување ЦИМ, 

Скопје 

2009 

2.  Смилевски, Ц. Предизвикот и 

мајсторството на 

организациските промени 

ДЕТРА, 

Скопје 

2000 

3.  Карлтон, В. Д. 

Перлоф, М. Џ. 

Модерна индустриска 

организација 

(селек.поглавја) 

Табернакул, 

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Ѓорѓиовски, Б 

Бојаџиоски, Д. 
Теорија на организација 

Економски 

факултет, 

Скопје 

2003 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Англиски јазик за специфични цели 

2. Код ИНКИ-П6 

3. 
Студиска програма 

Информатички науки и комуникациско 

инженерство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 

6. Академска година / семестар 1,2,3/2,4,6 
7.  

Број на ЕКТС 

кредити 

6 

 

8. Наставник Виш лекор м-р Лела Ивановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметот е да продолжи надградбата на постоечките знаења и јазични 

вештини на студентите преку разработка на текстови и нивни превод  од македонски 

на англиски и обратно.  

11. Содржина на предметната програма 

Unit 10 Magnetic storage .Unit 11 Optical storage .Unit 12 Flash memory .Unit 13 The 

operating system (OS)  

Unit 14 Word processing (WP) Unit 15 Spreadsheets and databases Unit 16 The Internet 

and email  

Unit 17 The Web Unit 18 Chat and conferencing Unit 19 Internet security  

12. Методи на учење: интерактивна настава,учество во изработка на презентации 

13. Вкупен расположлив фонд на 

време    
3+2 

14. Распределба на расположливото 

време 
150 часа 

15. 

Форми на наставните 

активности 

 

15.1 
Предавања-теоретска 

настава 
45 часови 

15.2 

Вежби (лабараториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на 

активности 

 

 

 

 

16.1 
Проектни 

задачи/презентации 
15 часови 

16.2 Самостојни задачи 10 часови 

16.3 Домашно учење 50 часови 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови  80 бодови 
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17.2 
Семинарска работа/проект, презентација писмена и 

усна 
10 бодови 

17.3 Активност и учество 10 бодови 

18.  

Критериуми за оценување 

(бодови/оценка)  

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

Од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 
Евалуација и самоевалуација 

22. Литература 

22.1 

 

Задолжителна литература  

Ред. 

број  
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1. 
Santiago Remacha 

Esteras  

Infotech English 

for computer users 

Cambridge 

University 

Press 

 

2008 

2.     

3.     

22.2 

 

Дополнителна литература                                                  

Ред.  

број 
Автор 

 

Наслов 

 

 

Издавач 

 

Година 

1.     

2.     

3.     
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