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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 

Вид на високообразовната 

установа 
Високообразовна установа – факултет 

Податоци за основачот 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 научноистражувачки 

подрачја 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 нови студиски 

програми 

Прв циклус на универзитетски студии (240 ЕКТС)  

 Компјутерски науки и инженерство (КНИ) 

Прв циклус на универзитетски студии (180 ЕКТС)  

 Информатика и компјутерска техника (ИКТ) 

 Менаџмент на информациски системи (МИС) 

 Инженерство и менаџмент на софтверски 

апликации (ИМСА) 

Втор циклус на универзитетски студии (120 ЕКТС)  

 Информатика и компјутерска техника (ИКТ) 

 Инженерство и менаџмент на софтверски 

апликации (ИМСА) 

Трет циклус, докторски студии 

 Информатика 

Податоци за просторот наменет 

за изведување на наставната и 

истражувачката дејност 

Факултетот за информатички и комуникациски 

технологии – Битола, како правен наследник на 

Факултетот за администрација и менаџмент на 

информациски системи, располага со корисна 

површина од 2.575 m
2
, и тоа: 

 

Прв кат 
Вид на 

просторија 

Број/ 

количина 

Квадратура 

поединечно 

Опременост 

поединечно 

Амфитеатар 2 50 м2 

- 77 седишта  
- 1 графоскоп 

- 1 проекционо платно 
- 1 white board табла 

- 2 клима уред 

- 1 санитарен јазол 

Библиотека со 

читална 
1 43 м2 

- 1 компјутер (поврзан 
во мрежа преку 

COBISS системот) 

- 500 наслови стручна 
(домашна и 

странска) 

литература 
- 6 м шкафови каде е 

сместена 

литературата 
- 30 седишта  

- 15 клупи 

- 1 клима уред 
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Просторија за 

служба за 

студенски 

прашања 

1 28 м2 

- 2 бироа 
- 5 столчиња 

- 2 компјутери 

- 1 пeчатар 

- 1 фотокопир 

- 2 шкафови за 

досиеја 
- 1 телефон 

Канцеларии за 

раководен 
кадар 

2 25 м2 

- 1 работно биро 

- 1 маса за состаноци 

- 5 кожни фотељи 
- 1 гардеробер 

- 1 фиокар 

- 1 комода 
- 1 компјутер 

- 1 телефон/факс 

Канцеларија за 
технички 

секретар 

1 15 м2 

- 1 биро 
- 3 столчиња 

- 1 телефон 

- 1 компјутер 
- 1 чајна кујна  

- 2 шкафови 

Канцеларии за 

наставен кадар 
5 15 м2 

- 2 бироа 

- 2 столчиња 
- 1 телефон 

- 2 компјутер 

- 1 принтер 
- 2 шкафови 

- 1 мала маса 

- 2 фотељи 

Скриптара 1 5 м2  

Портирница 1 5 м2 

- 1 биро 

- 3 столици 

- 1 шкаф 

Хол-централен 1 50 м2 
- 2 огласни табли 
- 1 пулт (3 м должина) 

- 6 столици 

Холови 3 10м2+8м2 +20м2 - 3 столици 

Санитарен јазол 2 10 м2 - целосно опремени 

 

Втор кат 
Вид на 

просторија 

Број/ 

Количина 

Квадратура 

поединечно 

Опременост 

поединечно 

Предавални 2 40 м2 

- 60 седишта 

- 1 графоскоп 

- 1 проекционо платно 
- 1 white board табли 

- 2 клима уред 

- 1 санитарен јазол 

Свечена сала 1 60 м2 

- 88 фотељи 
- 1 маса 

- 1 проекционо платно 
- 1 графоскоп 

- 10 столчиња 

- 1 LCD проектор 
- 1 лаптоп компјутер 

Канцеларии за 

наставен кадар 
5 15 м2 

- 2 бироа 

- 2 столчиња 

- 1 телефон 
- 2 компјутер 

- 1 печатар 

- 2 шкафови 
- 1 мала масичка 

- 2 фотељи 

Кабинет за 

информатика 
2 35 м2 

- 1 биро 

- 20 маси 
- 51 столчиња 

- 51 компјутери 

- 2 компјутер-сервер 
- 1 проекционо платно 

- 1 white board табла 

- 1 клима уред 

Хол-централен 1 60 м2 

- 2 огласни табли 

- 1 пулт (3 м должина) 

- 6 столчиња 

Холови 3 
10 м2 + 8 м2 + 

20 м2 
- 3 столчиња 

Санитарен јазол 1 10 м2 - целосно опремен 
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Министерството за образование и наука, со 

известување Бр. 12-6-285 од 20.08.2007, на 

Факултетот за администрација и менаџмент на 

информациски системи му одобри средства за 

адаптација и доградба на објект од веќе доделените 

објекти во комплексот Касарни. Со него се 

предвидува да се обезбедат адекватни просторни 

капацитети, и тоа: 

 3 амфитеатри со капацитет од 100 до 150 

седишта; 

 6 предавални со капацитет од 30 до 50 

седишта; 

 21 кабинети за наставници; 

 8 кабинети за асистенти; 

 4 компјутерски училници со капацитет од 25 

до 30 седишта; 

 5 административни канцаларии и проширен 

простор за студентски прашања, 

 како и помошни простории и санитарни 

јазли. 

 

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 е  

организирана во 3 компјутерски  лаборатории во кои 

се инсталирани 57 компјутери за студентите и 

истите имаат интернет приклучок. За наставничкиот 

и соработничкиот кадар инсталирани се 15 

компјутери  и на располагање се 26 лаптопи, додека 

за административно-техничкиот кадар инсталирани 

се 7 компјутери, со интернет пристап.  Факултетот 

располага со следната дополнителна опрема: 36 

печатари, 1 фотокопир, 1 скенер, 15 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 Факултет инсталирани се 2 компјутери со 

интернет пристап коишто постојано им се достани 

на студентите. 

Број на студенти за кои е добиена 

акредитација 

 

Број на студенти (прв пат запишани) 352 (на прв циклус) + 24 (на втор циклус) 

Број на лица во наставно-научни, 

научни и наставни звања 

21 наставник од кои:  

 3 редовни професори 

 5 вонредни професори 

 12 доценти 

 1 виш лектор 

Број на лица во соработнички звања - 
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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 

Податоци за последната спроведена 

надворешна евалуација на 

установата 

Декември, 2012 година (Извештај за самоевалуација 

на Факултетот за администрација и менаџмент на 

информациски системи – Битола, чијшто правен 

наследник е Факултетот за информатички и 

комуникациски технологии) 

 

2. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на студии согласно со Уредбата 

за националната рамка на високо-образовните квалификации 

2.1. Знаење 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. 
 

2.2. Примена 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. 
 

2.3. 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. 
 

2.4. 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. 
 

2.5. Вештини на учење 

 Презема иницијатива да ги идентификува потребите за стекнување понатамошно 

знаење и учење со висок степен на независност. 
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3. Специфични дескриптори на квалификацијата со кои се одредуваат резултатите од 

учењето за студиската програма согласно со Уредбата за националната рамка на 

високо-образовните квалификации 

 

3.1. 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. 

 

3.2. Примена 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. 

 

3.3. 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. 

 

3.4. 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 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. 
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3.5. 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 профе-

сионално унапредување со висок степен на самостојност во одлучувањето. 

 

4. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет на 

Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола 

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

технологии – Битола, одржана на 09.01.2015 год., беше разгледана и, со Одлука бр. 02-8/3, 

усвоена студиската програма од прв циклус по Информатички науки и комуникациско 

инженерство согласно Законот за високо образование. Одлуката е дадена во прилог. 

 

5. Одлука за усвојување на студиската програма од Сенатот на Универзитетот „Св. 

Климент Охридски“- Битола 

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

27.02.2015 год., со одлука бр. 14-230/8, беше усвоена студиската програма од прв циклус по 

Информатички науки и комуникациско инженерство согласно Законот за високо образование. 

Одлуката е дадена во прилог. 

 

6. Научно- истражувачко подрачје, поле и област, каде припаѓа студиската програма 

Согласно Меѓународната стандардна класификација на образованието – ISCD и 

Меѓународната Фраскатиева класификација, студиската програма Информатички науки и 

комуникациско инженерство 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) 
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7. Вид на студиската програма (универзитетски или стручни студии)  

Оваа студиска програма ги оспособува студентите за вршење дејности во индустријата, 

инженерството, во науката и високото образование, во деловниот свет, и општеството во 

целост, и тоа преку развој и примена на стекнатите научни и стручни знаења и достигнувања. 

Според наведениот придонес, студиската програма има карактер на универзитетски студии.  

 

8. Степен на образование  

Студиската програма е од прв циклус универзитетски студии. 

 

9. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

Oпштеството е притиснато од „информатичката револуција“, пред сè поради зголемената 

моќност и ниската цена на компјутерите, заедно со напредокот на технологијата и 

комуникациите. Како резултат на тоа, се случува „информатичка експлозија“, при што 

количеството информации во светот, како и пристапот до истите, рапидно се зголемува. 

Бидејќи информацијата е крвоток на секој фирма, организација, институција – голема или 

мала, јасно е дека треба да се оспособиме за квалитетен и селективен пристап до истата, 

едуцирајќи кадри за таа намена.  

Со промените што се случија во последниве дваесетина години, нашата земја се најде во редот 

на оние „транзициони“ земји кои се соочија со потребата од отворање на својата економија, 

прифаќање на принципите на слободниот пазар, конкуренцијата, како и со предизвикот на 

глобализацијата. Сето тоа предизвика промени во односот на релација „човек – машина“. 

Компјутерите станаа составен дел од нашиот секојдневен живот и работа и во речиси сите 

сфери на стопанството, индустријата и на услужните дејности се воведуваат системи за 

управување и контрола на протокот на информации. Затоа, постои потреба за градење на 

капацитетите на информатичко општество и соодветни кадри за раководење со новите 

технологии. 

Тригодишната студиска програма на Отсекот за информатика и компјутерска техника на 

Техничкиот факултет – Битола, откако за прв пат беше акредитирана во учебната 2002/03 

година (акредитација извршена врз основа на решение на Одборот за акредитација на високото 

образование за првиот циклус универзитетски студии), успешно функционираше и во 

учебната 2012/13 година прерасна во четиригодишна студиска програма од прв циклус – се 

понуди образование кое е актуелно, флексибилно, современо, моделирано според потребите на 

пазарот, а кое истовремено е и во согласност со желбите на студентите. Сите активности 

предвидени со оваа студиска програма доследно се спроведуваа и сите услови за нејзина 

успешна имплементација биле и се исполнети. Дополнително, со формирањето на Факултетот 

за администрација и менаџмент на информациски системи – Битола во 2007 година, беа 

понудени и тригодишни студиски програми по Менаџмент на информациски системи и 

Инженерство и менаџмент на софтверски апликации. Во спрега на овие две институции, 

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.  

Потребите за осовременување на универзитетските студии и воведување на нова 

четиригодишна студиска програма 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 континуирано се проширува, 

унапредува и надополнува со нови потреби од знаења. 

 Со стапување на сила на измените и дополнувањата на Законот за Високо образование 

на РМ се воведуваат повеќе новини кои наметнуваат и усогласување на постојните 

студиски програми. 
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 Анализата (објавена од ресорните министри на 30.11.2011 година) што министествата 

за труд и социјална политика и за образование и наука ја направиле врз основа на 

бројот и профилот на невработени лица, регистрирани во Агенцијата за вработување, а 

врз основа на податоци собирани во периодот јануари – септември 2011, јасно 

покажува дека понудата од високообразован кадар не се совпаѓа со потребите на 

работодавачите. Анализата е испратена до јавните универзитети во Македонија, со цел 

истата да биде земена предвид кога ќе се формираат квотите. Препораката до 

универзитетите е да се размислува за реформирање и за измена, за да се генерираат 

студиски програми кои ќе одговараат на потребите на работодавачите. Целта на 

анализата е да им помогне и на студентите полесно да најдат работа.  

 

Сите овие аргументи само ја потврдуваат оправданоста и вистинската потреба од воведување 

на четиригодишна студиска програма по информатички науки и комуникациско инженерство. 

Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола сериозно ја 

прифаќа препораката, овозможувајќи им на студентите, со завршувањето на оваа студиска 

програма да се стекнат со 240 ЕКТС кредити на четиригодишни студии, да се оспособат за 

влез во втор циклус на универзитетски студии и да им се даде многу поголема можност за 

вработување на одредени стручни работни места. 

Според член 20 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование 

(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 15/2013), а кој се однесува на членот 99 став 3 од Законот за 

високото образование,  

 „Задолжителните наставни предмети треба да бидат од соодветната област на 

единицата на универзитетот, при што нивното учество е најмногу до 60% од 

бројот на предметите; 

 Остатокот од студиската програма ги сочинуваат: 

 30% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од 

редот на сите наставни предмети застапени на единицата на универзитетот и  

 10% изборни наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од 

листа на слободни изборни предмети предложена од секоја единица на 

универзитетот посебно; 

 Во овие 10% изборни наставни предмети задолжително да се вклучат 

предмети од областа на претприемништво и иновации на оние 

факултети каде што се изучуваат овие предмети.“  

* * * 

Бидејќи на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, како единица во состав 

на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, продолжуваат со работа, од една страна, 

постојниот наставно-научен и соработнички кадар на Техничкиот факултет и на Факултетот за 

администрација и менаџент на информациски сситеми, кои се вработени и ангажирани за 

студиските програми од научните полиња на:  

 информатика (110) и  

 компјутерска техника и информатика (212),  

и, од друга страна, дел од постојниот наставно-научен и соработнички кадар на Факултетот за 

администрација и менаџмент на информациски системи од научните полиња на:  

 економски науки (503) и  

 организациони науки и управување (менаџмент) (506),  

за прв пат се создадени сите неопходни услови да се понуди атрактивна студиска програма 

која во целост ќе соодветствува на поставените законски норми, пропишани со измените и 

дополнувањата на Законот за високото образование од 25.01.2013 година, во следнава смисла: 

 најмногу до 60% задолжителни наставни предмети од соодветната област на единицата 

на универзитетот (110; 212); 

 30% самостојно избрани наставни предмети застапени на единицата на универзитетот; 

 10% изборни наставни предмети во кои задолжително се вклучени предмети од областа 

на претприемништво и иновации (503; 506). 
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10. Години и семестри на траење на студиската програма 

Времетраење:  4 години (8 семестри) 

Титула:  Дипломиран инженер по информатички науки и комуникациско инженерство  

 (Bachelor of Science in Computer Science and Communications Engineering – BSc CSCE) 

Квалификациите кои се стекнуваат со завршување на студиската програма припаѓаат на VI А 

ниво од Националната рамка на високообразовни квалификации и соодветствуваат на ниво VI 

од Европската рамка на високообразовни квалификации. 

 

11. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот  

За успешно завршување на првиот циклус студии студентите треба да стекнат 240 ЕКТС 

кредити на четригодишни студии. 

 

12. Начин на финансирање 

Со оглед на тоа дека студиската програма ќе се реализира исклучиво со постојните кадровски, 

технички и просторни ресурси што ги поседува Факултетот за информатички и комуникациски 

технологии, таа нема да имплицира дополнителни финансиски оптоварувања на буџетот на 

Република Македонија.   

 

13. Услови за запишување  

Условите и критериумите за запишување се дефинирани со Конкурсот за запишување 

студенти во прва година на прв циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски – 

Битола“.  
 

14. Информација за продолжување на образованието  

По завршувањето на првиот циклус универзитетски студии од 240 ЕКТС кредити, студентот 

може да го продолжи образованието на втор циклус студии. 
 

15. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 

задолжителни предмети, листа на изборни предмети и дефиниран начин на избор на 

предметите  

Содржината на студиската програма Информатички науки и комуникациско инженерство има 

најмалку 80% совпаѓање на содржините и исходите од учењето со иста или слична студиска 

програма, која се изведува на универзитет, кој се наоѓа на првите 50 места од соодветната 

област, на ранг листата која ја изготвува Центарот за светска класа универзитети при 

Шангајскиот Џиао Тонг Универзитет од Народна Република Кина, освен за слободно 

изборните предмети. 

Предметите во првиот циклус универзитетски студии на студиската програма Информатички 

науки и комуникациско инженерство се категоризирани во три основни групи, согласно 

измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. Весник на Р. Македонија 

бр. 17 од 11.02.2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети што студентите 

самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на единицата на 

Универзитетот и изборни наставни предмети што студентите самостојно ги избираат од 

листата слободни изборни предмети, предложена од секоја единица на Универзитетот 

посебно. Согласно со Законската регулатива (Закон за изменување и дополнување на ЗВО, Сл. 

Весник на Р. Македонија бр. 103 од 19.08.2008), факултетот ќе изведува клиничка настава за 

10% од задолжителните и 10% од изборните предмети од секоја студиска година.  

Во секоја студиска година, студентот задолжително посетува и практична настава, како еден 

од условите за запишување наредна студиска година.  Активностите за практична настава ќе 

се реализираат во текот на целата академска година, започнувајќи од 15.09. во тековната, 

заклучно со 14.09. во наредната година. Реализираните активности ќе се вреднуваат со по 

1 (еден) кредит, што ќе се нотира при заверката на летниот семестар за секоја студиска година. 
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Табела 1. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети на 

четиригодишните студии 

Тип  Број на 

предмети 

Кредити Застапеност 

Задолжителни предмети 22 129 55,0 % 

Изборни предмети 13 78 
35,0 % 

Дипломска работа (избор) 1 6 

Изборни предмети – УКЛО 4 23 10,0 % 

Практична настава  4  

 Вкупно: 240 100 % 

 

Првиот циклус четиригодишни студии опфаќа вкупно 22 задолжителни предмети, коишто на 

студентот му обезбедуваат 129 кредити. Бројот на изборни предмети што студентите 

самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на единицата на 

Универзитетот изнесува 13, коишто на студентот му обезбедуваат 78 кредити, додека бројот 

на изборните наставни предмети коишто студентите самостојно можат да ги избираат од 

листата на слободни изборни предмети, предложена од секоја единица на Универзитетот 

посебно, изнесува 4 и тие на студентот му обезбедуваат минимум 23 кредити. Врз основа на 

реализираната практична настава секој студент стекнува вкупно 4 кредити. Исто така, 

студентот има обврска да изработи и јавно да брани дипломски труд, којшто се вреднува со 6 

кредити (доаѓајќи, на тој начин, до вкупно 240 ЕКТС кредити). 

 

Табела 2. Листа на задолжителни предмети 

 
Код Наслов на предметот 

Kадар кој ќе учествува во 

реализација на наставата 

Фонд ЕКТС 

кред. 

1.  ИНКИ-101 Калкулус 1 Доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 3+2+0 6 

2.  ИНКИ-102 Структурирано програмирање Доц. д-р Рамона Маркоска 2+1+2 6 

3.  ИНКИ-103 Апликативен софтвер Доц. д-р Андријана Боцевска 1+2+2 6 

4.  ИНКИ-104 Англиски јазик за основни вештини Виш лектор м-р Лела А.-Ивановска 2+0+2 5 

5.  ИНКИ-201 Калкулус 2 Доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 3+2+0 6 

6.  ИНКИ-202 Напредно програмирање Доц. д-р Рамона Маркоска 2+1+2 6 

7.  ИНКИ-203 Дигитална логика и системи Доц. д-р Никола Рендевски 2+2+1 6 

8.  ИНКИ-204 Архитектура и организација на компјутери Ред. проф. д-р Пеце Митревски 2+2+1 6 

9.  ИНКИ-301 Алгоритми и структури на податоци Ред. проф. д-р Виолета Маневска 2+2+1 6 

10.  ИНКИ-302 Објектно-ориентирано програмирање Вонр. проф. д-р Илија Јолевски 2+1+2 6 

11.  ИНКИ-303 Системски софтвер Вонр. проф. д-р Костандина Вељановска 2+1+2 6 

12.  ИНКИ-304 Податочни комуникации и мрежи Ред. проф. д-р Пеце Митревски 2+1+2 6 

13.  ИНКИ-401 Дизајн и имплементација на бази на податоци Ред. проф. д-р Виолета Маневска 2+1+2 6 

14.  ИНКИ-402 Визуелно програмирање  Доц. д-р Елена Влаху – Ѓоргиевска 2+1+2 5 

15.  ИНКИ-403 Софтверско инженерство Вонр. проф. д-р Илија Јолевски 2+2+1 6 

16.  ИНКИ-404 Основи на информациски системи  Доц. д-р Снежана Савоска 2+2+1 6 

17.  ИНКИ-501 Системи за управување со бази на податоци Доц. д-р Благој Ристевски 3+1+1 6 

18.  ИНКИ-502 Нумеричка анализа и математичко моделирање Доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 2+2+1 6 

19.  ИНКИ-503 Деловни информациски системи Доц. д-р Наташа Б.-Табаковска 2+1+2 6 

20.  ИНКИ-601 Безбедност на компјутерски системи и мрежи  Доц. д-р Томе Димовски 2+0+2 5 

21.  ИНКИ-602 Принципи на мултимедиски системи Доц. д-р Зоран Котевски 2+2+1 6 

22.  ИНКИ-603 
Компјутерски-потпомогнат дизајн и 

производство 
Ред. проф.д-р Александар Маркоски 2+1+2 6 
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Распределба на предметите по семестри:  

 

 код Семестар 1 
Број на часови предавања и 

вежби неделно 
ЕКТС 

1 ИНКИ-101 Калкулус 1 3+2+0 6 

2 ИНКИ-102 Структурирано програмирање 2+1+2 6 

3 ИНКИ-103 Апликативен софтвер 1+2+2 6 

4 ИНКИ-104 Англиски јазик за основни вештини 2+0+2 5 

5  Изборен ПРЕДМЕТ 5 часа 6 

 Вкупно: 24 часа 29 

 код Семестар 2  ЕКТС 

1 ИНКИ-201 Калкулус 2 3+2+0 6 

2 ИНКИ-202 Напредно програмирање 2+1+2 6 

3 ИНКИ-203 Дигитална логика и системи 2+2+1 6 

4 ИНКИ-204 Архитектура и организација на компјутери 2+2+1 6 

5  Изборен ПРЕДМЕТ 5 часа 6 

6  Практична настава - 1 

Вкупно: 25 часа 31 

 Код Семестар 3  ЕКТС 

1 ИНКИ-301 Алгоритми и структури на податоци 2+2+1 6 

2 ИНКИ-302 Објектно-ориентирано програмирање 2+1+2 6 

3 ИНКИ-303 Системски софтвер 2+1+2 6 

4 ИНКИ-304 Податочни комуникации и мрежи 2+1+2 6 

5  Изборен ПРЕДМЕТ 5 часа 6 

  Вкупно: 25 часа 30 

 Код Семестар 4  ЕКТС 

1 ИНКИ-401 Дизајн и имплементација на бази на податоци 2+1+2 6 

2 ИНКИ-402 Визуелно програмирање  2+1+2 5 

3 ИНКИ-403 Софтверско инженерство 2+2+1 6 

4 ИНКИ-404 Основи на информациски системи  2+2+1 6 

5  Изборен ПРЕДМЕТ 5 часа 6 

6  Практична настава - 1 

  Вкупно: 25 часа 30 

 Код Семестар 5  ЕКТС 

1 ИНКИ-501 Системи за управување со бази на податоци 3+1+1 6 

2 ИНКИ-502 Нумеричка анализа и математичко моделирање 2+2+1 6 

3 ИНКИ-503 Деловни информациски системи 2+1+2 6 

4  Изборен ПРЕДМЕТ 5 часа 6 

5  Изборен ПРЕДМЕТ 5 часа 6 

  Вкупно: 25 часа 30 

  Код Семестар 6  ЕКТС 

1 ИНКИ-601 Безбедност на компјутерски системи и мрежи  2+0+2 5 

2 ИНКИ-602 Принципи на мултимедиски системи 2+2+1 6 

3 ИНКИ-603 Компјутерски-потпомогнат дизајн и производство 2+1+2 6 

4  Изборен ПРЕДМЕТ 5 часа 6 

5  Изборен ПРЕДМЕТ 5 часа 6 

6  Практична настава - 1 

  Вкупно: 24 часа 30 

 Код Семестар 7  ЕКТС 

1  Изборен ПРЕДМЕТ 5 часа 6 

2  Изборен ПРЕДМЕТ 5 часа 6 

3  Изборен ПРЕДМЕТ 5 часа 6 

4  Изборен ПРЕДМЕТ од Универзитетската листа  6 

5  Изборен ПРЕДМЕТ од Универзитетската листа  6 

Вкупно: 20-30 часа 30 

 Код Семестар 8  ЕКТС 

1  Изборен предмет 5 часа 6 

2  Изборен предмет 5 часа 6 

3  Изборен ПРЕДМЕТ од Универзитетската листа  6 

4  Изборен ПРЕДМЕТ од Универзитетската листа  5 

5  Практична настава - 1 

6  Дипломска работа (изборен предмет)  6 

Вкупно: 20-30 часа 30 
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Од претходно наведеното може да се заклучи дека структурата на студиската програма, од 

аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со Законот за 

високото образование и измените на ЗВО, како и Правилникот за компатибилност на УКЛО. 

Исто така, и предвидениот фонд часови за предавања, вежби и дополнителни активности 

неделно, во рамките на студиската програма, е во согласност со Законот за високото 

образование. 

 

Изборни предмети и начин на избор: 

Со избор на најмалку 13 од вкупно 76 понудени предмети (Табела 3), студентите самостојно ќе 

можат да го изградат својот профил на специјализација (анг. “specialization minor”) за 

соодветни работни места според важечката ИСЦО (ISCO) класификација на занимања за 

кои ќе бидат оспособени за работа на почетно ниво:  

1. Информатички науки и пресметковно инженерство –  

Computer Science and Computational Engineering  

2511. Систем аналитичари 

2. Софтверско инженерство – Software Engineering  

2512. Развивачи на софтвер 

2514. Програмери за апликација 

3. Компјутерска графика и програмирање на видео-игри –  

Computer Graphics and Game Programming  

2513. Развивачи на веб и мултимедија 

4. Комуникациски технологии – Communication Technologies  

2523. Стручњаци за компјутерски мрежи 

5. Компјутерска форензика – Computer Forensics  

2529. Стручњаци за бази на податоци и компјутерски мрежи,  

некласифицирани на друго место 

6. Информациски системи – Information Systems  

2521. Дизајнери на бази на податоци и администратори 

2522. Систем администратори 

7. Примена на е-технологии – Applied e-Technologies  

2519. Развивачи и аналитичари на софтвер и апликација,  

некласифицирани на друго место 

8. Машинска интелигенција и инженерство на производствени системи –  

Machine Intelligence and Manufacturing Systems Engineering  

2149. Стручњаци за инженеринг, некласифицирани на друго место 

или, пак, поле на диференцијација (анг. “differentiation minor”): 

9. ИКТ претприемништво, иновации и менаџмент на мал бизнис –  

ICT Entrepreneurship, Innovations and Small Business Management  

2421. Аналитичари на менаџмент и организација 

2434. Стручњаци за продажба на информациска и комуникациска технологија 

 

Профилот/полето на специјализација, односно диференцијација, е дел од студиската програма 

кој започнува од втората година на студии, со што студентите можат да дизајнираат свој 

сопствен профил. На студентите им се овозможува да избираат предмети кои се дури и надвор 

од нивното примарно поле на студии (анг. “academic major”), дозволувајќи им, на тој начин, да 

развијат поширока перспектива врз општеството и нивното место и улогата во него. Со 

внимателно дизајнирање на полето на специјализација, односно диференцијација, студентот 

креира посебен профил на пазарот на трудот. Така, студентите стануваат архитекти на 

сопствената кариера. Бидејќи додатокот на дипломата (анг. “diploma supplement”) 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, 

профилот ќе биде детално образложен во податоците за стекнатата квалификација, во 
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податоците за содржините и постигнатите резултати и/или во дополнителните 

информации за студентот.  

Наспроти добивањето на генерички додаток на дипломата, со профилирањето студентите би 

се диференцирале од општата рамка и би им се овозможило нивното насочување да биде 

соодветно валидирано и, како такво, претставено пред идните работодавачи. 

Во согласност со важечките законски прописи студентот има право самостојно да избере 30% 

од предметите застапени на единицата. Во Табела 3 е дадена листа на изборни предмети кои 

директно ги продлабочуваат знаењата на студентите од доменот на информатичките науки и 

комуникациското инженерство: 

 

Табела 3. Листа на изборни предмети 

 

 Код Наслов на предметот 
Kадар кој ќе учествува во 

реализација на наставата 

П
р

о
ф

и
л

и
 з

а
 к

о
и

 

п
р

ед
м

ет
о

т
 е

 

п
р

еп
о

р
а

ч
а

н
 

ЕКТС 

кред. 

 

Семестар 1 

1.  ИНКИ-105 Основни инженерски концепти кај ИКТ Доц. д-р Никола Рендевски 1,3,4,5,8 6 

2.  ИНКИ-106 Концепти на информатичко општество  Доц. д-р Мимоза Богданоска–Јовановска 2, 6, 7, 9 6 

 

Семестар 2 

3.  ИНКИ-205 Веб дизајн  Доц. д-р Зоран Котевски 1,2,3,6,8 6 

4.  ИНКИ-206 
Компјутерски-посредувана комуникација и 

социјални мрежи 
Доц. д-р Мимоза Богданоска–Јовановска 4, 5, 7, 9 6 

 

Семестар 3 

5.  ИНКИ-305 Дискретна математика Доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 1, 4, 5 6 

6.  ИНКИ-306 Вовед во бизнис Доц. д-р Божидар Миленковски 6, 7, 9 6 

7.  ИНКИ-307 Деловни комуникациски вештини Вонр. проф. д-р Драган Груевски 2, 3, 8 6 

 

Семестар 4 

8.  ИНКИ-405 Веројатност и статистика  Ред. проф. д-р Виолета Маневска 1, 4 6 

9.  ИНКИ-406 Научна визуелизација и виртуелни околини  Доц. д-р Андријана Боцевска 3, 8 6 

10.  ИНКИ-407 Операциони истражувања Ред. проф. д-р Виолета Маневска 5 6 

11.  ИНКИ-408 Менаџмент на мал бизнис  Доц. д-р Божидар Миленковски 7, 9 6 

12.  ИНКИ-409 Тимови и тимска работа  Вонр. проф. д-р Драган Груевски 2, 6 6 

 

Семестар 5 

13.  ИНКИ-504 Анализа и логички дизајн на ИС Доц. д-р Снежана Савоска 1, 6 6 

14.  ИНКИ-505 Биомедицински науки и ИКТ во здравството  Доц. д-р Благој Ристевски 7 6 

15.  ИНКИ-506 Биометриски системи  Ред. проф. д-р Виолета Маневска 5 6 

16.  ИНКИ-507 Веб-базирани системи и апликации  Доц. д-р Елена Влаху – Ѓоргиевска 2, 6 6 

17.  ИНКИ-508 Веб програмирање  Вонр. проф. д-р Илија Јолевски 1, 2 6 

18.  ИНКИ-509 Индустриска информатика  Ред. проф. д-р Александар Маркоски 8 6 

19.  ИНКИ-510 Компјутерска графика и компјутерска визија  Доц. д-р Зоран Котевски 3, 8 6 

20.  ИНКИ-511 Моделирање за видео-игри  Ред. проф. д-р Александар Маркоски 3 6 

21.  ИНКИ-512 Мрежни стандарди и уреди Доц. д-р Никола Рендевски 4, 5 6 

22.  ИНКИ-513 
Проектирање и менаџмент на  

компјутерски мрежи 
Доц. д-р Томе Димовски 4 6 
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Семестар 5 или 7 

23.  ИНКИ-514 Паралелно и повеќејадрено пресметување Ред. проф. д-р Пеце Митревски 1 / 2 6 

24.  ИНКИ-515 Организациско претприемништво  Вонр. проф. д-р Моника Марковска 9 / 1,8 6 

25.  ИНКИ-516 Финансиска информатика Доц. д-р Марина Блажековиќ 9 / 7 6 

26.  ИНКИ-517 Виртуелни општества Доц. д-р Мимоза Богданоска-Јовановска 7 / 5,9 6 

 
Семестар 6 

27.  ИНКИ-604 Администрација на бази на податоци  Доц. д-р Томе Димовски 5, 6 6 

28.  ИНКИ-605 Безжични електромагнетни канали Доц. д-р Томе Димовски 4 6 

29.  ИНКИ-606 Дигитална форензика и истраги  Доц. д-р Рамона Маркоска 5 6 

30.  ИНКИ-607 Динамика кај видео-игри Доц. д-р Андријана Боцевска 3 6 

31.  ИНКИ-608 Напредна компјутерска графика за видео-игри  Доц. д-р Зоран Котевски 3 6 

32.  ИНКИ-609 Основи на биоинженерство  Доц. д-р Благој Ристевски 1, 7, 8 6 

33.  ИНКИ-610 Основи на вештачка интелигенција  Вонр. проф. д-р Костандина Вељановска 1, 8 6 

34.  ИНКИ-611 Софтверски барања и бизнис анализа  Доц. д-р Рамона Маркоска 2 6 

35.  ИНКИ-612 Физички дизајн и имплементација на ИС  Доц. д-р Наташа Блажеска – Табаковска 4, 6 6 

 
Семестар 6 или 8 

36.  ИНКИ-613 Иновациски менаџмент Вонр. проф. д-р Моника Марковска 9 / 1,3 6 

37.  ИНКИ-614 Софтверски алатки за финансиско инженерство Доц. д-р Марина Блажековиќ 2,7,9 / 9 6 

38.  ИНКИ-615 Е-Влада и е-управување Доц. д-р Мимоза Богданоска–Јовановска 7,9 / 6 6 

39.  ИНКИ-616 Англиски јазик за специфични цели Виш лектор м-р Лела А.-Ивановска Сите 6 

 
Семестар 7 

40.  ИНКИ-701 3Д компјутерско моделирање  Доц. д-р Андријана Боцевска 3, 8 6 

41.  ИНКИ-702 Администрација на мрежни сервиси  Доц. д-р Томе Димовски 4, 5 6 

42.  ИНКИ-703 ЕРП системи Доц. д-р Снежана Савоска 6, 7, 9 6 

43.  ИНКИ-704 
Кориснички интерфејси и  

интеракција човек-компјутер  
Вонр. проф. д-р Костандина Вељановска 2, 3, 8 6 

44.  ИНКИ-705 Криптографски алгоритми и протоколи  Доц. д-р Благој Ристевски 4, 5 6 

45.  ИНКИ-706 Медицинска информатика  Доц. д-р Елена Влаху – Ѓоргиевска 7 6 

46.  ИНКИ-707 Моделирање на е-Бизнис процеси  Доц. д-р Рамона Маркоска 7 6 

47.  ИНКИ-708 Мрежна форензика  Ред. проф. д-р Пеце Митревски 5 6 

48.  ИНКИ-709 Мултимедиски мрежи  Доц. д-р Зоран Котевски 4 6 

49.  ИНКИ-710 Оптички комуникации  Доц. д-р Никола Рендевски 4 6 

50.  ИНКИ-711 
Програмирање на специјални ефекти и  

видео-игри 
Вонр. проф. д-р Илија Јолевски 2, 3 6 

51.  ИНКИ-712 Сензорски мрежи и системи  Ред. проф. д-р Александар Маркоски  4, 8 6 

52.  ИНКИ-713 Сервисно-ориентирани архитектури  Доц. д-р Елена Влаху – Ѓоргиевска 1, 2 6 

53.  ИНКИ-714 Системи на знаење  Доц. д-р Наташа Блажеска – Табаковска 1, 6, 7 6 

54.  ИНКИ-715 
Складишта на податоци и  

аналитичка обработка 
Ред. проф. д-р Виолета Маневска 1, 6 6 

55.  ИНКИ-716 Електронски трансфери на пари и плаќања  Доц. д-р Марина Блажековиќ 5, 6, 7, 9 6 

56.  ИНКИ-717 Менаџмент на ИКТ проекти  Вонр. проф. д-р Моника Марковска 2, 3, 6, 9 6 

57.  ИНКИ-718 Претприемничка економија  Доц. д-р Божидар Миленковски 1, 8, 9 6 

58.  ИНКИ-719 Организациско однесување и развој Вонр. проф. д-р Драган Груевски 3, 6, 9 6 
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Семестар 8 

59.  ИНКИ-801 Безжични и мобилни мрежи  Доц. д-р Никола Рендевски 4, 5 6 

60.  ИНКИ-802 Вештачка интелигенција за видео-игри  Вонр. проф. д-р Костандина Вељановска 3 6 

61.  ИНКИ-803 Виртуелизација и пресметување во облак  Ред. проф. д-р Пеце Митревски 1, 4 6 

62.  ИНКИ-804 Е-Здравство  Доц. д-р Наташа Блажеска – Табаковска 7 6 

63.  ИНКИ-805 Е-Учење Доц. д-р Наташа Блажеска – Табаковска 6, 7 6 

64.  ИНКИ-806 Интелигентни системи  Вонр. проф. д-р Костандина Вељановска 8 6 

65.  ИНКИ-807 Информациски системи во здравството  Доц. д-р Снежана Савоска 7 6 

66.  ИНКИ-808 ИТ безбедносни политики и процедури Доц. д-р Благој Ристевски 2, 5 6 

67.  ИНКИ-809 Компјутерски-интегрирано производство  Доц. д-р Андријана Боцевска 8 6 

68.  ИНКИ-810 Мобилни апликации  Доц. д-р Елена Влаху – Ѓоргиевска 2, 3 6 

69.  ИНКИ-811 
Податочно рударење и аналитика на големи 

количества податоци  
Доц. д-р Благој Ристевски 1, 5, 8 6 

70.  ИНКИ-812 Програмирање за мобилни платформи  Вонр. проф. д-р Илија Јолевски 2, 3 6 

71.  ИНКИ-813 Роботика и автоматизација  Ред. проф. д-р Александар Маркоски 8 6 

72.  ИНКИ-814 
Системи за поддршка на одлучувањето и 

бизнис интелигенција  
Доц. д-р Снежана Савоска 6, 7, 9 6 

73.  ИНКИ-815 Интернет банкарство  Доц. д-р Марина Блажековиќ 6, 7, 9 6 

74.  ИНКИ-816 Оперативен менаџмент на техничка поддршка  Вонр. проф. д-р Моника Марковска 4, 5, 9 6 

75.  ИНКИ-817 Интелектуален капитал и конкурентност  Доц. д-р Божидар Миленковски 1, 2, 9 6 

76.  ИНКИ-818 Eтички норми во информатиката  Вонр. проф. д-р Драган Груевски 4, 5, 9 6 

 

Во зависност од оптовареноста на наставниците, барањата на студентите и потребите на 

стопанството, пред секој семестар факултетот објавува листа на активни изборни предмети и 

распоред по семестри. Имено, предвидено е континуирано осовременување на програмата, 

пред сè со додавање на нови изборни предмети кои ќе покриваат специфична проблематика, во 

зависност од искажаните потреби на стопанството. 

 

16. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма  

Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, како правен наследник 

на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи, располага со 

корисна површина од 2.575 m
2
, и тоа: 

 

Прв кат 

Вид на просторија 
Број/ 

количина 

Квадратура 

поединечно 

Опременост поединечно 

Амфитеатар 2 50 м2 

- 77 седишта  

- 1 графоскоп 
- 1 проекционо платно 

- 1 white board табла 

- 2 клима уред 
- 1 санитарен јазол 

Библиотека со читална 1 43 м2 

- 1 компјутер (поврзан во мрежа преку COBISS системот) 

- 500 наслови стручна (домашна и странска) литература 
- 6 м шкафови каде е сместена литературата 

- 30 седишта  

- 15 клупи 
- 1 клима уред 

Просторија за служба за 

студенски прашања 
1 28 м2 

- 2 бироа 

- 5 столчиња 

- 2 компјутери 
- 1 пeчатар 

- 1 фотокопир 

- 2 шкафови за досиеја 
- 1 телефон 

Канцеларии за раководен 

кадар 
2 25 м2 

- 1 работно биро 

- 1 маса за состаноци 

- 5 кожни фотељи 
- 1 гардеробер 

- 1 фиокар 
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- 1 комода 
- 1 компјутер 

- 1 телефон/факс 

Канцеларија за технички 

секретар 
1 15 м2 

- 1 биро 

- 3 столчиња 

- 1 телефон 

- 1 компјутер 
- 1 чајна кујна  

- 2 шкафови 

Канцеларии за наставен 

кадар 
5 15 м2 

- 2 бироа 

- 2 столчиња 
- 1 телефон 

- 2 компјутер 

- 1 принтер 
- 2 шкафови 

- 1 мала маса 

- 2 фотељи 

Скриптара 1 5 м2  

Портирница 1 5 м2 

- 1 биро 

- 3 столици 

- 1 шкаф 

Хол-централен 1 50 м2 
- 2 огласни табли 

- 1 пулт (3 м должина) 

- 6 столици 

Холови 3 10 м2 + 8 м2 + 20 м2 - 3 столици 

Санитарен јазол 2 10 м2 - целосно опремени 

 

Втор кат 

Вид на просторија 
Број/ 

Количина 

Квадратура 

поединечно 

Опременост поединечно 

Предавални 2 40 м2 

- 60 седишта 

- 1 графоскоп 
- 1 проекционо платно 

- 1 white board табли 

- 2 клима уред 
- 1 санитарен јазол 

Свечена сала 1 60 м2 

- 88 фотељи 

- 1 маса 

- 1 проекционо платно 
- 1 графоскоп 

- 10 столчиња 

- 1 LCD проектор 
- 1 лаптоп компјутер 

Канцеларии за наставен 

кадар 
5 15 м2 

- 2 бироа 

- 2 столчиња 

- 1 телефон 
- 2 компјутер 

- 1 печатар 

- 2 шкафови 
- 1 мала масичка 

- 2 фотељи 

Кабинет за информатика 2 35 м2 

- 1 биро 
- 20 маси 

- 51 столчиња 

- 51 компјутери 
- 2 компјутер-сервер 

- 1 проекционо платно 

- 1 white board табла 

- 1 клима уред 

Хол-централен 1 60 м2 

- 2 огласни табли 

- 1 пулт (3 м должина) 

- 6 столчиња 

Холови 3 10 м2 + 8 м2 + 20 м2 - 3 столчиња 

Санитарен јазол 1 10 м2 - целосно опремен 

  

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

Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи му одобри средства за 

адаптација и доградба на објект од веќе доделените објекти во комплексот Касарни. Со него се 

предвидува да се обезбедат адекватни просторни капацитети, и тоа: 

 3 амфитеатри со капацитет од 100 до 150 седишта; 

 6 предавални со капацитет од 30 до 50 седишта; 

 21 кабинети за наставници; 

 8 кабинети за асистенти; 

 4 компјутерски училници со капацитет од 25 до 30 седишта; 
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 5 административни канцеларии и проширен простор за студентски прашања, 

 како и помошни простории и санитарни јазли. 

 

Дворна површина 

Предна страна   

- тревна површина 450 м
2 

- асфалтна површина 1000 м
2
 

Задна страна  

- паркинг (асфалтиран) 450 м
2
 

- тревна површина 2000 м
2
 

Друга дворна површина  

- парк (дрвја и тревна површина) 4000 м
2
 

 

Според приложеното, Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола 

има и просторен капацитет за изведување на наставата од овој вид на студии. 

 

17. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 

Факулетот е опремен со најсовремени технички средства, што овозможуваат примена на 

современи наставни методи, односно располага со: 

 
Ред.бр. Назив Состојба 

1 Canon фотокопир ir3035 1 

2 Тестер за мрежни кабли 1 

3 Компјутер HP ds 5700 sff е-2160 130 

4 Печатар ласер HP 1018 30 

5 Печатар ласер HP 7800 2 

6 Печатар ласер HP П2015n 1 

7 Печатар ласер HP П2015dn 1 

8 Печатар ласер HP П2015 printer single 1 

9 Печатар на CD Photosmart D5360  1 

10 Сервер HP DL380G5 5110 1 G 3 

11 Рак за сервер HP 10642 1 

12 Net UPS  2000 VA 3 

13 Net UPS  800 VA 5 

14 Мрежен кабел 6 5000 

15 Свич 24 porti 2 

16 Свич 48 porti 4 

17 Проектор LCD 15 

18 Лаптоп HP compaq 6720s 21 

19 Лаптоп HP compaq 6710b 6 

20 Скенер HP G3010 1 

21 Телевизор Philips 42 1 

22 Touch screen 17" Samsung SM173VT 1 

23 USB HDD 160GB 2.5" 1 

24 Аудио опрема за состаноци 1 

25 Аудио опрема за амфитеатар 1 

26 Орман за свичеви LD-7220 20 U Rack Cabinet 600X600 1 

27 Систем за влез и излез со идентификација 1 

28 Рутери Linksys WRTG54GL-EU 1 

29 Пренослив компресор 1 

30 Батериска дупчалка 1 

31 Батериски шрафцигер 1 

32 Професионално напојување 1 

33 Neo греалки 5 

34 Телефонска централа TC Panasonic KX TDA 100 1 

35 Телефонски апарат KX-TS 500 32 

36 Комплет рампа за паркинг 1 

 

Ваквата техничката опременост на Факултетот во целост ги исполнува предвидените 

нормативи и стандарди за вршење високообразовна дејност. Тие се доволна потврда дека 
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Факултетот може успешно да го извршува наставно-образовниот процес на студиската 

програма по информатички науки и комуникациско инженерство. 

 

18. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од правилникот 

(Прилог бр. 3) 

Прилог 

 

19. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот  5 од правилникот 

(Прилог бр. 4) 

Во реализацијата на наставата на студиската програма на прв циклус на студии по 

информатички науки и комуникациско инженерство ќе учествуваат следните наставници: 

 

1.  Ред. проф. д-р Маневска Виолета  

2.  Ред. проф. д-р Маркоски Александар  

3.  Ред. проф. д-р Митревски Пеце  

4.  Вонр. проф. д-р Вељановска Костандина  

5.  Вонр. проф. д-р Груевски Драган  

6.  Вонр. проф. д-р Јолевски Илија  

7.  Вонр. проф. д-р Марковска Моника  

8.  Доц. д-р Блажеска-Табаковска Наташа  

9.  Доц. д-р Блажековиќ Марина  

10.  Доц. д-р Богданоска-Јовановска Мимоза  

11.  Доц. д-р Боцевска Андријана  

12.  Доц. д-р Влаху-Ѓоргиевска Елена  

13.  Доц. д-р Димовски Томе  

14.  Доц. д-р Котевски Зоран  

15.  Доц. д-р Маркоска Рамона  

16.  Доц. д-р Миленковски Божидар  

17.  Доц. д-р Рендевски Никола  

18.  Доц. д-р Ристевски Благој  

19.  Доц. д-р Савоска Снежана  

20.  Доц. д-р Северин-Кузмановска Мажанна  

21.  Виш лектор м-р Андреевска-Ивановска Лела  

  

20. Изјави од наставниците за давање согласност за учество во изведување на настава по 

одредени предмети од студиската програма  

Прилози 

 

21. Согласност од високообразовната установа за учество на наставниците во 

реализацијата на студиската програма 

Прилог 

 

22. Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на студиската 

програма 

Бројот на студенти за запишување на првиот циклус во првата година на студиската програма 

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

„Св. Климент Охридски“ – Битола. 

 

23. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

Факултетот има сопствена библиотека која располага со богат книжен фонд од околу 500 

домашни и странски монографски публикации и голем број домашни и странски стручни 

списанија што во целост ја покриваат задолжителната и дополнителната литература за 

предметите од студиската програма. 
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Од посебно значење се насловите кои се дел од владиниот проект за превод на 1000 

професионални и научни книги за високото образование, од најдобрите и најпознатите 

универзитети од САД, Англија, Франција и Германија. Најголем дел од нив се токму од 

областа на информатичките и комуникациските технологии и истите беа селектирани во 

соработка со сите државни и приватни факултети во земјава, а се користат на најреномираните 

светски образовни институции. 

 

24. Информација за веб страница 

WEB страница на факултетот: www.fikt.uklo.edu.mk 

 

25. Стручeн односно научeн назив со кој се стекнува студентот по завршување на 

студиската програма 

 Студентите на крајот на четиригодишните студии од првиот циклус (со завршување на 

сите испити заклучно со осмиот семестар), односно со исполнување на бараните минимум 

240 ЕКТС кредити, дипломираат и се стекнуваат со диплома „Дипломиран инженер по 

информатички науки и комуникациско инженерство“ или “Bachelor of Science in 

Computer Science and Communications Engineering”.  

 

26. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата  

 контрола на квалитетот на наставата во согласност со законските прописи  и со 

обезбедување на активна улога на студентите во оцена на квалитетот на програмите;  

 анкетирање на студентите заради укажување на можни подобрувања на наставата и 

организацијата на студиите;  

 следење на професионалниот ангажман на студентот по неговото завршување, 

комуникација со студенти кои ги завршиле студиите заради увид во применливоста на 

знаењата и вештините стекнати на студиите; 

 самоевалуација; 

 надворешна евалуација; 

 преземање на соодветни мерки за унапредување на квалитетот на студиската програма, 

наставата, литературата и наставниците. 

 

27. Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за единствените основи 

на евалуацијата и евалуационите постапки на универзитетите донесено од Агенцијата 

за евалуација на високото образование во Република Македонија и од 

Интеруниверзитетската конференција на Република Македонија 

 

Факултетот за информатички и комуникациски технологии е правен наследник на Факултетот 

за администрација и менаџмент на информациски системи, па во продолжение е презентиран 

дел од резултатите од изведената самоевалуација на ФАМИС во 2012 година. 

27.1 Примена на ЕКТС во наставно-образовниот процес 

 

Особено внимание е посветено на вградување и примена на Европскиот кредит трансфер 

систем (ECTS) кој треба да овозможи непречена проодност и мобилност на студентите на 

други високообразовни институции на универзитетите во Републиката и надвор од неа.  

 

27.2 Форми на наставно-образовниот процес 

 

Студирањето се остварува преку следните облици на настава: екс-катедра, интерактивно 

следење на наставно-образовниот процес, предавања, вежби, индивидуална работа на 

студентите, менторско-консултативна работа, клиничка и практична работа во соработка со 

организации од јавниот и приватниот сектор. Студирањето подразбира континуиран процес на 

следење на теоретска и практична настава и полагање на испити по пат на континуирано 

оценување и конечно оценување преку полагање на испити. 

http://www.fikt.uklo.edu.mk/
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Особено се настојува да се афирмира улогата на студентот, чие присуство и влијание е низ 

целиот процес на студирање. Главната заложба е постојан контакт на студентите и 

наставничкиот и соработничкиот кадар, негување на активната улога на студентот во 

целокупниот образовен и научно-истражувачки процес, организирање на стручни и научни 

собири, дебати, истражувачки семинари и сл, при што студентите имаат можност непосредно 

да истражуваат и да се запознаваат со конкретната проблематика од соодветната област. 

Ваквиот карактер на образовниот процес придонесува за оспособување на студентите за влез 

во поширокиот регионален и меѓународен пазар на трудот. 

 

27.3 Практична и клиничка настава 

 

Во текот на студирањето, студентот има задолжителна практична настава. За изведувањето на 

практичната настава студентот добива по 1 кредит во секоја година на студии. Исто така, во 

текот на студирањето кај одредени предмети има и клиничка настава. За изведување на 

клиничката настава се покануваат лица, експерти од стопанството кои одржуваат предавања на 

теми кои кореспондираат со предметните програми, информирање на студентите за 

можностите за примена на теоретското знаење во пракса, за обврски и задолженија на  

вработените во одредени компании и слично. 

 

27.4 Примена на современи технологии во наставно-образовниот процес 

 

При изведувањето на наставо-образовниот процес се применуваат најразлични современи 

технологии како: употреба на компјутерите во наставниот процес и оценувањето на 

студентите, софтверска поддршка со примена на апликации битни за наставниот процес, 

информациски системи, информациони бази и друго. 

 

27.5 Реализирање на наставата со надворешна соработка 

 

Наставата се реализира и со соработка со организации од јавниот и приватниот сектор. Во 

табелата што следи се презентирани организациите со кои се склучени меморандуми за 

соработка (
*
во текот на учебната 2014/15 година): 

 

Вид на соработка Организации од јавниот и приватниот сектор 

Стопанство 

 iSource ДОО Битола 

 ХЗМ Labs ДООЕЛ Битола 

 SEAVUS Group Скопје   

 SEAVUS Education & Development Center (SEDC) Скопје 

 

27.6 Соработка со стопанството, локалната самоуправа и професионални 

асоцијации 

 

Вид на соработка Организации од јавниот и приватниот сектор 

Стопанство 

 iSource ДОО Битола 

 ХЗМ Labs ДООЕЛ Битола 

 SEAVUS Group Скопје 

 SEAVUS Education & Development Center (SEDC) Скопје   

Локална самоуправа 
 Општина Битола  

 Општина Прилеп 

Професионални 

асоцијации  
 МАСИТ – Стопанска комора за информатички и комуникациски 

технологии 
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27.7 SWOT анализа 

 

S (strengths) - предности W (weaknesses) - слабости 

 примена на образовни методи за настава и 

вежби; 

 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 пракса во 

стопанството; 

 поттикнување на активната улога на 

студентот; 

 контакти со заедницата; 

 можности за мобилност на студенти преку 

примена на ЕКТС; 

 задоволителен книжен 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 дебатирање, анализа на случаи, 

изработка на проект и сл.  

 недоволно простор за реализирање на 

наставата; 

 отсуство на заинтересираност 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 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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Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет на Факултетот за 

информатички и комуникациски технологии – Битола  
 

Одлука за усвојување на студиската програма од Сенатот на Универзитетот „Св. Климент 

Охридски“ – Битола  
 

Податоци и потребни информации за предметните програми (Прилог бр. 3)  
 

Податоци за наставниот кадар (Прилог бр. 4) 
 

Изјави од наставниците за давање согласност за учество во изведување на настава по одредени 

предмети од студиската програма  
 

Согласност од високообразовната установа за учество на наставниците во реализацијата на  

студиската програма 
 







Податоци и потребни информации за предметните програми (Прилог бр. 3) 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Калкулус 1 

Calculus 1 

2. Код ИНКИ-101 

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 Мажанна Северин-Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметот е од подршка и е неопходен 

за воведување на поимите за функција, лимес и извод кои се неопходни во скоро сите 

предмети од повисоки години. 

11. Содржина на предметната програма: Дефиниција на функција. Својства на функции. 

Операции со функции. Прави. Фамилии од функции. Параметарски равенки. Лимеси. 

Пресметување на лимеси. Непрекинатост. Изводи и непрекинатост на тригонометриски 

функции. Дефиниција на извод. Техники на диференцирање. Извод од тригонометриски 

функции. Извод од сложена функција. Имплицитно диференцирање. Апроксимација со 

тангента и диференцијал. Инверзни функции. Експоненцијални и логаритамски 

функции. Инверзни тригонометриски функции. Лопиталово правило. Монотоност на 

функции. Конвексност и конкавност на функции. Локални екстреми. Испитување на 

својства и скицирање на график на функција. Глобални екстреми. Теорема на Рол и 

теорема за средна вредност. Прв диференцијал. Изводи и диференцијали од повисок 

ред. Основни теореми на диференцијалното сметање. примена на изводи. Лопиталово 

правило. Тајлорова теорема. Интегрално сметање на реална функција од една реална 

променлива. Неопределен интеграл. Определен интеграл. Формула на Њутн-Лајбниц. 

Несвојствени интеграли. Примена на определениот интеграл. Функции со повеќе 

променливи. Парцијални изводи и двојни интеграли и нивна примена. 

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+0 

14. Распределба на расположивото време 180 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 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 

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. H.Anton, I.Biven, 

S.Davis  

Calculus  

 

John Willey 

& Sons, Inc. 

2002 

2. Robert Ellis, Denny 

Gulick 

Calculus with analytic 

geometry 

Harcourt 

Brace 

Jovanovich 

Publishers 

1990 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓ.Чупона, Б, 

Трпеновски, Н. 

Целаковски 

Предавања по виша 

математика – книга I 

  

2. Никола Речкоски Виша математика   

3. Илија Шапкарев Задачи за вежбање по 

математика I и 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Структурирано програмирање 

Structured Programming 

2. Код ИНКИ-102 

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 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, 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. J.R.Hubbard Schaum’s outline 

Programming with  C++ 

McGRAW-

HILL 

ISBN 0-07-

135346-1. 

2000 

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

програмира” 

**) и online 

Арс Ламина 

ISBN 978-

608-4535-67-

6 

2010 

3. Joлевски, Маркоска “Збирка задачи по 

Вовед во програмирање 

1“ 

*)   и online  

 

ISBN 978-

9989-786-60-

0 

2011 

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 комплетни авторски 

права на сите содржини 

Creative 

Common 2.5. 

лиценца за 

Македонија 

2011 

2. Pol & Harvi Deitel **) Достапна на  

www.deitel.com/books/L

iveLessons/ 

со комплетни авторски 

права на сите содржини 

Prentice Hall 2010 

3. The C++ resource 

Network  

www.cplusplus.com 

 

 2000-

2012 

http://www.ramona-markoska.info/
http://www.ramona-markoska.info/
http://www.cpp-ramona.blogspot.com/
http://www.cpp-ramona.blogspot.com/
http://www.deitel.com/books/LiveLessons/
http://www.deitel.com/books/LiveLessons/
http://www.cplusplus.com/
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Апликативен софтвер 

Application Software 

2. Код ИНКИ-103 

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 Андријана Боцевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта е студентите преку практични 

примери да стекнат напредни компјутерски вештини за користење на Word, Excel и 

CorelDraw, кои му се потребни во секојдневниот живот. 

11. Содржина на предметната програма: Microsoft Word: oсновни елементи, нови 

карактеристики, команди на картичката Home, Insert, Page Layout, References, View; 

Microsoft Excel: основни елементи, нови карактеристики, команди на картичката Home, 

Insert, Page Layout, Formulas, Data, View; CorelDraw: oсновни елементи, алатки со кои се 

цртаат и менуваат елементите од векторски слики, работа со повеќе елементи, работа со 

текст, обликување, исполнување, копирање карактеристики, креирање сложени објекти, 

ефекти.  

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 1+2+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

15 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

60 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 

УКЛО, 

Технички 

факултет -

Битола 

2013 

2. 
Стојановска Л., 

Боцевска А. 

CorelDraw X4, 

Microsoft Office 2010 - 

PowerPoint 2010, 

УКЛО, 

Технички 

факултет -

Битола 

2011 

3. 

Дејвид А. Патерсон 

Џон Л. Хенеси 

Комјутерска 

организација и дизајн – 

хардверски/софтферски 

интерфејс 

Просветно 

Дело 
2009 

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 Англиски јазик за основни вештини 

Basics Skills English (BSE) 

2. Код ИНКИ-104 

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 

5 

8. Наставник Виш лектор м-р Лела Ивановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на елементарни знаења од 

јазик во струката 

11. Содржина на предметната програма: Стекнување на елементарни јазични знаења 

поврзани со стучниот англиски јазик, неговите лексички и останати лингвистички 

особености од значење во стручната усна или писмена комуникација; проширување на 

знаeњата од областа на стручната англиска терминологија и особеностите на англискиот 

јазик во струка, со посебен осврт врз граматичките и семантичките карактеристики 

релавантни за овој јазичен аспект. 

 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, учество на студенти во 

изработка на презентации, одржување консултации со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 2+2+0 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  0 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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. Присуство и домашно 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 

Активност и учество во настава 
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20. Јазик на кој се изведува наставата 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. Santiago Remacha 

Esteras 

Infotech english for 

computer users, fourt 

edition 

Cambridge 

Professional 

English 

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 Основни инженерски концепти кај ИКТ 

Core Engineering Concepts in ICT 

2. Код ИНКИ-105 

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):  Верификација и стекнување на 

технички предзнаења неопходни за понатамошно успешно совладување на 

информатичко-комуникациските технологии 

11. Содржина на предметната програма: Историски развој на ИКТ технологиите. Вовед во 

Електротехника и Електроника. Методи за решавање на електрични кола. Вовед во 

сигнали и системи - математички основи, аналогни, дискретни и дигитални сигнали А/Д 

и Д/А конверзија. Дигитална обработка и процесирање на сигнали и податоци. 

Софтверски алатки во инженерската пракса: MATLAB и Simulink (од почетно до 

напредно ниво). 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 Изработени и предадени проектни задачи 
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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.  Allan R. Hambley Electrical Engineering: 

Principles and 

Applications (5th 

Edition) 

Prentice Hall 2010 

2. Brian Hahn Essential MATLAB for 

Engineers and 

Scientists, Fifth Edition 

Academic 

Press 

2013 

3.  Олсон Џон Питер Оксфордов учебник за 

инженерство и 

технологијата во 

класичниот свет 

Датапонс 2009 

       

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Luis Chaparro Signals and Systems 

using MATLAB, 

Second Edition 

 

Academic 

Press 

2014 

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 

Information Society Concepts 

2. Код ИНКИ-106 

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 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: Развојот на информатичкото општество и основни 

концепти. Глобализацијата и информатичката технологија: развојот на информатичкото 

општество и влијанието на глобализацијата на дигиталниот свет. Победници и губитници 

во времето на информатичкото општество: анализа на теми на национално, локално и 

индивидуално ниво. Дигитален јаз. Информатичките технологии и дигиталните домови. 

Влијанието на мобилните телефони, WIFI, дигиталните технологии во начинот на 

живеење. Интернет и неговото значење во секојдневниот живот на луѓето. Концептуални 

рамки за анализа на различните влијанија на информатичките технологии. Компјутерски 

криминал. Паметни картички, дигитален идентитет. Компјутерска етика. Надгледувано 

општество и ИТ. ИТ и заканите за безбедност во модерните општества. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 80 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 10 бодови 
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усна) 

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. 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 

ТРИ 2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Castells, Manuel The rise of the network Chichester, 

West Sussex: 

Wiley-

Blackwell 

2010 

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 



 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Калкулус 2 

Calculus 2 

2. Код ИНКИ-201 

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 Доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметот е од подршка и во него се 

воведуваат поимите за интеграл кај функции од една променлива, функции од повеќе 

променливи, парцијални изводи и двојни интеграли. 

11. Содржина на предметната програма: Множества. Множество на комплексни броеви. 

Тригонометриски облик на комплексни броеви. Експоненцијална форма на комплексни 

броеви. Бројни редови, особини и конвергенција. Низи и редови. Функционални редови, 

особини и конвергенција. Степенски редови. Фуриеови редови. Фуриеова 

трансформација. Инверзна Фуриеова трансформација. Теорија на матрици. Основни 

поими. Операции. Видови матрици. Детерминанти, својства и пресметување. Векторски 

простори, линеарна независност на вектори, база и димензија. Инверзни матрици, ранг 

на матрица, сопствени вредности и сопствени вектори на матрица. Примена на 

матриците за решавање системи линеарни равенки. Вектори во простор, скаларен, 

векторски и мешан производ. Аналитичка геометрија во простор. Диференцијално и 

интегрално сметање на функција од две променливи. Обични диференцијални равенки. 

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+0 

14. Распределба на расположивото време 180 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 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 

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. H.Anton, I.Biven, 

S.Davis  

Calculus  

 

John Willey 

& Sons, Inc. 

2002 

2. Robert Ellis, Denny 

Gulick 

Calculus with analytic 

geometry 

Harcourt 

Brace 

Jovanovich 

Publishers 

1990 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓ.Чупона, Б, 

Трпеновски, Н. 

Целаковски 

Предавања по виша 

математика – книга I 

и книга III 

  

2. Никола Речкоски Виша математика   

3. Илија Шапкарев Задачи за вежбање по 

математика I и 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Напредно  програмирање 

Advanced Programming 

2. Код ИНКИ-202 

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 Доц. 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 разни алгоритми 

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++, Работа  со Standard Template Library, 

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 најава на С++14.  

 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. Joлевски, Маркоска “Збирка задачи по 

Вовед во програмирање 

2“ 

*)   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  

www.ramona-

markoska.info 

 

www.cppadv-

ramona.blogspot.com 

 

Creative 

Common 2.5. 

лиценца за 

Македонија 

2009-

2012 

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-

2012 

http://www.ramona-markoska.info/
http://www.ramona-markoska.info/
http://www.cppadv-ramona.blogspot.com/
http://www.cppadv-ramona.blogspot.com/
http://www.deitel.com/books/LiveLessons/
http://www.deitel.com/books/LiveLessons/
http://www.cplusplus.com/
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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 

Digital Logic and Systems 

2. Код ИНКИ-203 

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 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:  

Бројни системи и кодови. Логички кола. Булова алгебра и техники за оптимизација 

(редукција). Дигитални кола за изведба на аритметички и логички операции. Бројачи и 

Clock сигнали.  Јазици за опис на хардвер (VHDL, Verilog). Флип-флопови и регистри. 

Концепт и типови на мемории. Дигитално-аналогни интерфејси. 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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 

 

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 Архитектура и организација на компјутери 

Computer Architecture and Organization 

2. Код ИНКИ-204 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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  

(6
th

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Веб дизајн 

Web Design 

2. Код ИНКИ-205 

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 Доц. д-р Зоран Котевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Апликативен софтвер 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Познавање на принципите на Веб дизајнот и користење на актуелните технологии и 

софтверски алатки во процесот на производство на Веб страници. 

11. Содржина на предметната програма: 

Општи принципи на Веб дизајнот; Планирање и дизајнирање на Веб страници; 

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

стилови; Дополнителни функционалности со JavaScript; 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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (аудиториски, 

лабораториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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  
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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) 

Технички 

факултет - 

Битола 

2014 

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 



  
49 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Компјутерски-посредувана комуникација и 

социјални мрежи 

Computer-Mediated Communication and Social 

Networking 

2. Код ИНКИ-206 

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 Доц. д-р Мимоза Богданоска Јовановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на предметот се 

очекува студентот да ги разбира основните поими од комуникатологијата како наука, 

како и да има продлабочено знаење во примена на постоечките техники и сознанија за 

подобрување за комуникацијата помеѓу две заедници. Посебен осврт ќе биден даден на 

новите медиуми и начинот на кој тие влијаат во различни општествени сфери. 

11. Содржина на предметната програма: Комуникатологија како наука, дефиниции за 

комуникација. Општествено значење и форми на комуникација, масовна комуникација 

Порака, влијание на технологијата врз пораката, Компјутерски подржани комуникации, 

предности и ограничувања, форми и облици, Моделирање на компјутерските 

комуникации – комуникациски канали и основи на интеракција човек-компјутер и 

човек-компјутер-човек Web 1.0, Web 2.0 и web 3.0 парадигма (комуникација наспроти 

колаборација), Медиуми, дефиниција, примена, Нови медиуми наспроти стари 

медиуми, Типови на нови медиуми (електронски медиуми), Виртуелни општества и 

заедници, Игрите како нови медиуми, Cyber-граѓанин и негово поврзување со не-cyber 

околина (е-Трговија, е-Општество, е-Избори, кибер-демократија, кибер-идентитети, 

Дигитална Забава). 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-mediated_communication
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer-mediated_communication
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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.  Manuel Castells  Communication Power  Oxford 

University 

Press  

2009  

2.  David Holmes  Communication 

Theory: Media, 

Technology and 

Society  

Sage 

publishers  

2005  

3.  Nicholas Gane, David 

Beer  

New Media: Key 

Concepts  

Berg 

publishers  

2008  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Manuel Castells  The Rise of the 

Network Society  

BlackWell 

Publishers  

2000  

2.  Noah WardripFruin, 

Nick Montfort (editors)  

The NewMedia Reader  MIT Press  2003  

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 

Algorithms and Data Structures 

2. Код ИНКИ-301 

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 

Структурно 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. 

Архетипи 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, и 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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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оценка) 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 

2014 

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 Објектно-ориентирано програмирање 

Object-Oriented Programming 

2. Код ИНКИ-302 

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 Вонр. 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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 

(9
th

 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 Системски софтвер 

System Software 

2. Код ИНКИ-303 

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 Вонр. проф. д-р Костандина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

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, 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Податочни комуникации и мрежи 

Data Communications and Networking 

2. Код ИНКИ-304 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 

(5
th

 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.     



 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Дискретна математика 

Discrete Mathematics 

2. Код ИНКИ-305 

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 Доц. д-р Мажанна Северин-Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да се запознае студентот со основните 

елементи од дискретната математика која е основа на информатичката технологија. Во 

тој контекст да научи да ги применува формалните методи на симболичката исказна и 

предикатна логика. Да ги користи формалните методи на симболичката логика за 

моделирање на ситуации од реалниот живот вклучувајќи ги и тие од областа на 

компјутерските науки. Да ја објасни со примери основната терминологија на 

множествата, функциите и релациите, основните операции како и нивната примена. Да 

ги запознае и применува основните начини на докажување и методите на математичката 

индукција. Да се запознае со основните својства на целите броеви и нивната примена.  

Студентите да се запознаат со основните на Буловите алгебри и нивната улога и 

примена во информатичките технологии. Да ги совладаат основните техники на броење 

и истите да ги применува при решавање на практични задачи. Да научи да решава 

различни рекурентни равенки. Да ја научат основната терминологија од теоријата на 

графови и да ја применуваат при моделирање и решавање на практични проблеми од 

областа на компјутерските науки. 

11. Содржина на предметната програма: Елементи од математичка логика: искази и 

логички операции, таблици на вистинитост и исказни формули, тавтологии и 

позначајни логички закони, нормални форми, исказни функции и квантификатори, 

правила на изведување на залучоци. Вовед во математички докази: техники на 

докажување. Множества, подмножества, операции со множества и нивни својства. 

Алгебарски структури. Групи и прстени. Абелова група. Пресликувања (функции): 

дефиниција и видови пресликувања, композиција на пресликувања, инверзно 

пресликување. Низи и редови. Кардиналност и преброивост. Цели броеви и деливост. 

Индукција и рекурзија: математичка индукција и принцип на строга математичка 

индукција. Аритметичка и геометриска прогресија. Рекурентни дефиниции и 

структурна индукција: рекурентни функции, Фибоначиеви броеви, рекурентно 

дефинирани множества и структури, обопштена индукција. Релации: релации и нивни 

својства, претставување на релации со графови и матрици, затворање на релации. 

Релации: релации за еквивалентност и разбивања, релации за подредување, подредени 

множества, мрежи. Булова алгебра: булови функции, претставување на булови 

функции, логички порти и мрежи, минимизација на логички кола. Техники на броење: 

принцип на вклучување и исклучување, принцип на гулабови дупки, пермутации и 

комбинации. Биномна теорема, Паскалов идентитет. Напредни техники на броење: 

рекурентни релации и решавање на рекурентни релации. Раздели и владеј алгоритам и 

рекурентни релации, Графови и нивно прeтставување. Сврзаност, Ојлеров и 

Хамилтонов пат. Проблем на најкус пат и боење на графови. Планарни графови и боење 

на граф. Дрва: Вовед, моделирање со дрва, својства на драва, Примена на дрва, 
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боење на графови. Планарни графови и боење на граф. Дрва: Вовед, моделирање со 

дрва, својства на драва, Примена на дрва, патување низ дрва и пребарување. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, одржување на консултации со 

студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2+0 

14. Распределба на расположивото време 180 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   0 часови 

16.2. Самостојни задачи  25 часови 

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 

Активност и учество во настава 

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. Kenneth H. Rosen Discrete Mathematics 

And Its Applications, 

Sixth Edition 

International Edition 

The McGraw-

Hill 

Companies 

2007 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Rowan Garnier and John 

Taylor 

Discrete Мathematics 

for New Technology 

Second Edition 

OP 

Publishing 

Ltd 

2002 

2.     

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Вовед во бизнис 

Introduction to Business 

2. Код ИНКИ-306 

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 Доц. д-р Божидар Миленковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

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

како множество од активности за остварување профит и претпријатија кои обезбедуваат 

стоки и услуги неопходни за економскиот систем 

11. Содржина на предметната програма: Бизнисот во глобалното опкружување, Бизнис 

етика и општествена одговорност, Економски предизвици, Конкурентност на светските 

пазари, Започнување и ширење на бизнис, Облици на бизнис сопственост и 

организација, Претприемничка ориентација, Менаџмент, водство и внатрешна 

организација, Менаџмент со човечки ресурси, Менаџмент на производство и 

оперативен менаџмент, Маркетинг менаџмент, Маркетинг воден од потошувачите, 

Менаџмент на технологии и информации, Менаџмент на финансиски ресурси 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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.      

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 

Business Communication Skills 

2. Код ИНКИ-307 

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 Вонр. проф. д-р Драган Груески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Овој 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 тн. 

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 

- 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 
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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+0 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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.  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 Дизајн и имплементација на бази на податоци 

Database Design and Implementation 

2. Код ИНКИ-401 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. 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. Connolly T., Begg C., 

Strachan A. 

Database Systems Addison-

Wesley 

1999 

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 Визуелно програмирање 

Visual Programming 

2. Код ИНКИ-402 

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 

5 

8. Наставник Доц. д-р Елена Влаху – Ѓоргиевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Објектно-ориентирано програмирање 

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

на современите event-driven/објектно-ориентирани програмски јазици и предностите што 

тие ги нудат во однос на традиционалните парадигми на програмирање. Креирање на 

десктоп апликации со C# програмскиот јазик. 

11. Содржина на предметната програма: Основи на визуелно програмирање. .NET класни 

библиотеки и развојна околина на Visual Studio. Креирање на класи и интерфејси (методи, 

својства, наследување, композиции). Креирање на кориснички интерфејси. Користење на 

готови библиотеки. Комуникација помеѓу процеси и апликации (WCF). WPF и XAML. 

Конектирање и интерација на апликации со бази на податоци (користење на ADO.NET 

библиотеки). Основи на нишки и паралелно програмирање. Дополнителни визуелни 

алатки за софтверски дизајн и програмирање во C# програмскиот јазик.  

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 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. Проектни задачи  (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) 
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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 

Анкета на студенти 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul Deitel, Harvey 

Deitel 

Visual C# 2012: How 

to program(5th Edition) 

Pearson 

Education 

Inc., ISBN-

13:978-0-13-

337933-4 

2014 

2. Andrew Troelsen Pro C# and the .NET 

4.5 Framework 

(6
th

 Edition) 

Apress,  

ISBN-13:  

978-

1430242338 

2012 

3. Калвин Лин, Лоренс 

Снајдер 

Принципите на 

паралелното 

програмирање 

Ars Lamina, 

ISBN 978-

608-229-575-

6 

2013 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Paul Deitel, Harvey 

Deitel 

C# 2010 for 

Programmers (4th 

Edition) 

Prentice-Hall,  

ISBN-13:   

978-

0132618205 

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 Софтверско инженерство 

Software Engineering 

2. Код ИНКИ-403 

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 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. 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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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.  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 Основи на информациски системи 

Fundamentals of Information Systems 

2. Код ИНКИ-404 

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 Доц. д-р Снежана Савоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да ги развие способностите на студентите 

за конструктивно, критичко, аналитичко и практично размислување за информациските 

системи и технологиите користени во деловното и општественото окружување со цел да 

се подобри нивната ефикасност, ефективност и корисност. 

11. Содржина на предметната програма: Основни познавања за информациски систем (ИС), 

Стратегиско користење на информациски системи, предуслови за ефикасно работење на 

ИС, неопходна архитектура - хардвер и софтвер, управување со реални системи, развој, 

особини, безбедност, примена и оправданост на имплементацијата.  

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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. Ralph Stair, George 

Reynolds  

FUNDAMENTALS OF 

INFORMATION 

SYSTEMS,  

THOMPSON  

Course 

Technology 

Press  

2008  

2. Лаудон К.К., Лаудон 

Џ.П. 

Менаџмент 

информациски 

системи 

Арс Ламина 2010 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ralph Stair, George 

Reynolds  

PRINCIPLES OF 

INFORMATION 

SYSTEMS  

THOMPSON 

Course 

Technology 

Press  

2005  

2.  Jean-Paul Van Belle, 

Mike Eccles, Jane Nash  

DISCOVERING 

INFORMATION  

SYSTEMS  

Berne 

Convention  

2003  

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Веројатност и статистика 

Probability and Statistics 

2. Код ИНКИ-405 

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 

Калкулус 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување со статистички вештини за 

обработка на податоци и нивно интерпретирање 

11. Содржина на предметната програма: Елементи од комбинаторика; Случаен настан и 

веројатност; случајни променливи и функција на распределба; дискретни и непрекинати 

распределби; бројни карактеристики на случајните променливи; закон на големите 

броеви; централна гранична теорема; популација и примерок; емпириска распределба и 

бројни карактеристики. Поважни распределби во статистиката (нормална, Хи-квадрат, T 

и F распределба); оценки; проверка на статистички хипотези; параметарски тестови; 

дисперзиона анализа; непараметарски тестови; тестови за распределба (Хи-квадрат тест, 

Колмогоров-Смирнов); Корелациона и регресиона анализа; временски серии 

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+0 

14. Распределба на расположивото време 180 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 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) 
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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. Маневска В.  Вовед во теоријата на 

веројатност и 

математичка 

статистика  

Технички 

факултет, 

Битола  

2003  

2. Берцекас Д.П., 

Цициклис Џ.Н. 

Вовед во веројатност Арс Лумина 

(превод) 

2012 

3. Baron М. 

 

Probability and 

statistics for computer 

scientists  

Chapman & 

Hall/CRC  

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дадли  Р.М Реална анализа и 

веројатност 

Арс Лумина 

(превод) 

2012 

2. Таха H.A. Операциони 

истражувања 

МАГОР 

(превод) 

2010 

3. Ross S. А First Course in 

Probability  

Prentice Hall, 

7th edition  

2005 
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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 

Scientific Visualization and Virtual Environments 

2. Код ИНКИ-406 

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 Доц. д-р Андријана Боцевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Овој предмет ја проучува теоријата и 

практичните концепти при креирањето на визуелни репрезентации на големи 

количества на податоци. Целите на предметот се студентите да добијат: практично 

искуство во развојот на визуелизации, развој на вештини на критичко мислење за 

анализа на визуелизации. 

11. Содржина на предметната програма: Дефиниции, претставување на податоци, 

визуелизација на информации, виртуелни околини, примена на боја во научната 

визуелизација за изразување на квантитативните информации, избор на техники, 

визуелизација на скалари, визуелизација на вектори, визуелизација на волумени.  

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

изработка на проекти, одржување консултации со студенти. 

13. Вкупен расположив фонд на време 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 0 часови 

16.3. Домашно учење 90 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 Нема 
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завршен испит 

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

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. Andy Kirk 

Data Visualization: a 

successful design 

process 

Packt 

Publishing 

Ltd. 

2012 

2. Helen Wright 
Introduction to 

Scientific Visualization 
Springer 2007 

3. 

Давид Ф. Роџерс 

Вовед во NURBS – 

историска 

перспектива 

Датапонс 2010 

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 Операциони истражувања 

Operations Research 

2. Код ИНКИ-407 

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 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да го запознае студентот со областа 

проблеми и методи на операциони истражувања, проблеми на оптимизација на проекти 

и оптимално управување со проекти, со методи и техники на операцисиони 

истражувања поврзани со управувaчки информациски системи и информациски 

системи за подршка на одлучување. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед: Дефинирање на проблем, собирање 

податоци, модел на проблем (математички, логички), решавање на модел, тестирање. 

Математички модели : Математичко програмирање, Мрежни модели и оптимизација, 

Теорија на одлучување, Теорија на игри, Предвидување  

 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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.  Hamdy A. Taha  Operations Research: 

An Introduction  

Pearson 

Prentice Hall  

2003  

2.  F.S.Hillier, G. J. 

Lieberman  

Introduction to 

Operations Research  

McGraw Hill  2001  

3.  Ratindra P. Sen  Operations Research: 

Algorithms and 

Applications  

PHI  2010  

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 Менаџмент на мал бизнис 

Small Business Management 

2. Код ИНКИ-408 

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 Доц. д-р Божидар Миленковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Намерата на наставата по предметот е да 

им помогне на студентите во разбирањето на значењето и суштината, функционирањето 

и организацијата на малите претпријатија во економијата. Во тие рамки да се укаже на 

моќта на малиот сектор во САД, ЕУ, Велика Британија и Македонија, разликите помеѓу 

малите и големите претпријатија.  

11. Содржина на предметната програма: глобални промени во малиот бизнис, карактерот на 

малиот бизнис, малите претпријатија и е-трговијата, форми на организација на малото 

претпријатие, приоди на започнување со сопствен бизнис, фамилијарен бизнис, одбор 

на директори во фамилијарни бизниси, франшиза, планирање во мало претпријатие, 

изработка на успешен бизнис план, успеси и неуспеси на малиот бизнис, општествена 

одговорност, етика и малите претпријатија, претприемништво и малите претпријатија, 

жени претприемачи, етнички бизниси 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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.  Бобек Шуклев Менаџмент на мал 

бизнис 

Економски 

факултет - 

Скопје 

2011 

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 Тимови и тимска работа 

Teams and Teamwork 

2. Код ИНКИ-409 

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 Драган Груески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да ги запознае 

студентите со основите на групната динамика и тимската работа. Студентите ќе се 

стекнат со основни знаења за формирањето на тимовите, тимските перформанси, 

улогите во тимската работа, некои од моделите на групната ефективност со 

акцентирање на феноменот на синргијата како најважната карактеристика на тимското 

работење. По совладувањето на предметот од студентите се очекува: 

- да ги познаваат видовите на поделби на групи и тимови според определени 

критериуми 

- да ја разбираат суштината на диференцијација помеѓу групна и тимска работа 

- да ги познаваат клучните точки и да ги чувствуваат разликите во фазите на развој 

на тимот 

- да се способни самостојно да применат (зададат, прегледаат, анализираат) 

инструмент за детекција на стилската комплементарност важна при формирање 

на тимот 

- да се способни самостојно да применат (зададат, прегледаат, анализраат) 

инструмент за откривање на тимските улоги важни при јакнењето и развојот на 

тимот   

- да се способни да ги акцентираат спецификите на разбирањето на тимската 

работа како инструментална вредност на новото време 

- да се способни да ги имплементираат во работењето дел од моделите за групна 

ефективност 
- да се способни за ефективно тимско комуницирање и водење 
- да ги препознаваат пречките кои создаваат ентропија и доведуваат до распад или 

ја отежнуваат тимската работа 
- да се способни за самостојна примена на инструмент за мерење на тимската 

ефикасност 
11. Содржина на предметната програма: (I) Основи на тимската работа и групната 

динамика (II) Тимови – групи класификација и карактеристики  (III) Карактеристики на 

тимовите (IV) Дизајнирање на ефективни работни тимови (V) Основни квалитети на 

членовите на тимот и нивна проценка (VI) Фази во формирање и развој на тимот (VII) 

Процес на тимско одлучување (VI) Проценка и подобрување на перформансите во 

тимот (VII) Процес на јакнење на кохезивноста во тимот (VIII)  Креирање на 

организациска култура за тимска работа (IX) Тимската работа како инструментална 

вредност на новото време (X) Теориски модели за групна ефективност (XI) Пречки во 

тимската работа (XII) Конформизам и креативизам во тимската работа (XIII) Тимот 

како јадро за промени 
12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, групно учество на студенти во 
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изработка на проекти или семинарски работи, одржување консултации со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 3+2+0 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 

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.  Адижес Исак  Овладување со промените  ДЕТРА, 

Скопје  

1998  

2.  Груевски, Д.  

Грубор, Б.  

Тимови и тимска работа 

(обучувачки материјал)  

ДЕТРА, 

Скопје  

2005  

3. Wellington, P. 

Foster, N. 

Effective Team Leadership 

for Engineers 

The I.E.T., 

London 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   

Senge, M. P. 

The Fifth Discipline: The 

Art and Practtice of the 

learning Organization 

New York: 

Doubleday 
1994 

2.  Rot, N. Psihologija grupa Nolit, Bgd. 1983 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Системи за управување со бази на податоци 

Database Management Systems 

2. Код ИНКИ-501 

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 Благој Ристевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Дизајн и имплементација на бази на податоци 

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

на системите за управување со бази на податоци за ефективно решавање на проблемите и 

примена во развој на апликации. 

11. Релационен модел на БП. Релациона алгебра. Соединување, делење, полусоединување, 

надворешно соединување. Еквивалентни трансформации во релациона алгебра. Правила 

на интегритет. Примарни и надворешни клучеви. MS SQL Server. Типови податоци. 

Домени. Табели. Индекси. Шеми. Каталог. Прашалници. SQL јазик: SELECT, FROM, 

WHERE, BETWEEN, LIKE, NULL, ORDER BY, UNIOIN, INTERSECT, EXCEPT, JOIN 

(OUTER, INNER, LEFT, RIGHT, FULL). Агрегатни функции. Примена на GROUP BY и 

HAVING. Функции за нумерички, текстуални, интервални типови податоци и за датуми. 

Ажурирање на бази на податоци: INSERT, UPDATE, DELETE. Погледи. Ограничувања. 

Нормализација на релации. Функционална зависност. Нормални форми. Објектно 

ориентиран модел на бази на податоци. Наследство. OQL. Објектно-релациони бази на 

податоци. Активни бази на податоци. Тригери. Stored процедури. Кориснички 

дефинирани функции. XML бази на податоци. Управување со трансакции. 

Конкурентност. Серијализабилност. Резервни копии и обнова на бази на податоци. 

Безбедност на бази на податоци. Дистрибуирани бази на податоци. Фрагментација на 

бази на податоци. Стратегија за обработка на прашалници. NoSQL бази на 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+1+1 

14. Распределба на расположивото време 180 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 80 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 10 бодови 
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усна) 

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. 
Рамез Елмасри, 

Шамкант Б. Навати 

Основи на системи со 

бази на податоци 

Арс Ламина 

ДОО, ISBN 

978-608-

4535-68-3 

2007 

2. 
Рамакришнан Рагу и 

Јоханес Герке 
Системи за управување 

со бази на податоци 

McGraw-Hill 

Education, 

ISBN 0-07-

1212043 

2010 

3. 
Благој Ристевски - 

авторизирани предавања 

и вежби 

Системи за управување 

со бази на податоци 
ФИКТ  2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Jeffrey A. Hoffer, M.B. 

Prescott, F.R. McFadden  

Modern Database 

Management 

Prentice Hall, 

ISBN 

0131566725 

2006 

2. 
A. Silberschatz, H.F. 

Korth, and S. Sudarshan 

Database System 

Concepts 

ISBN 0-07-

255481-9 
2003 

3. 
B. Lazarevic, Z. 

Marjanovic, N. Anicic, S. 

Babarogic 
Baze podataka  FON, Beograd  2008 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Нумеричка анализа и математичко моделирање 

Numerical Analysis and Mathematical Modeling 

2. Код ИНКИ-502 

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 Мажанна Северин-Кузмановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Калкулус 1, Калкулус 2 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на теоретски и практични 

познавања на нумерички методи со кои се олеснува решавањето на некои математички 

проблеми. Примена на знаењето од теоретска математика во креирањето на математички 

модели во ралични области на применета математика, како и практично решавање на 

овие проблема со различни техники на нумеричка математика и оптимизација 

11. Содржина на предметната програма: Основни концепти за проценка на грешка. 

Приближно решавање на равенки со една непозната, Метода на бисекција и Метода на 

повторување. Приближно решавање на равенки со една непозната, Њутон-Рафсонова 

метода и Метода на секанти. Интерполација, критериуми за полиномна интерполација, 

интерполационен полином. Лагранжова интерполациона формула, Њутнова 

интерполациона формула - напред, - назад. Нумеричко интегрирање со Трапезно, 

Симпсоново и правило на правоаголници. Гаусова интеграција. Нумеричко решавање на 

систем линеарни равенки, Гаусова елиминација. Итеративни методи за решавање на 

систем линеарни равенки, Јакобиеваметода и Гаус-Зајделова метода. Мерка за лоша 

условеност. Методи за решавање наобични диференцијални равенки, Метода на Ојлер. 

Методи за решавање на обичнидиференцијални равенки, Метода на Рунге-Кута од втор и 

четврти ред. Моделирање со обични и парцијални диференцијални равенки. Модели на 

динамика на флуиди. Динамички исстеми и хаотични феномени. Модели базирани на 

оптимизација. Оцена на параметрите во математички модел. 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 80 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 10 бодови 
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усна) 

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. Благој Голомеов  Нумерички методи во 

рударството и 

геологијата 

Машински 

факултет- 

Виница 

2009 

2. A.B. Tayler Mathematical Models 

in Applied Mechanics 

Clarendon 

Press 

1986 

3. J. Caldwell, D.Ng 

 

Mathematical 

Modelling – Case 

Studies and Projects 

Kluwer 2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. S. Howison 

 

Practical Applied 

Mathematics 

Modelling, Analysis, 

Approximation 

Oxford 

University 

2003 

2. A.v.d. Bos Parameter Estimation 

for Scientists and 

Engineers 

Wiley 2007 

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 

Business Information Systems 

2. Код ИНКИ-503 

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 Наташа Блажевска – Табаковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основи на информациски системи 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да ги развие способностите на 

студентите за конструктивно, критичко, аналитичко и практично размислување за 

деловните информациските системи и менаџментот 

11. Содржина на предметната програма: Деловни информациски системи. Стратешко 

користење на деловните информациски системи. Креирање и одржување на стратешки 

информациски системи, пристапи и предизвици. Критериуми за избор на компонентите 

на информаискиот систем. Планирање, развој и аквизиција (набавка) на деловни 

информациски системи. Архитектури на деловните информациски системи. Деловни 

функции и снабдувачки ланци (SCM). Релации со клиентите (CRM). Поддршка на 

донесувањето на одлуки (DSS). Експертски системи (ES). Бизнис интелегенција (BI) и 

управување со знаења (KMS). Управување со документи и содржини (CMS и DMS). 

Интегрирани информациски системи (Интегрирана обработка на податоците во 

организациите). Ризици, заштита и поправки во случај на катастрофа на деловни 

информациски системи.  

Лабoраториски вежби: Планирање на организациките ресурси -ЕРП систем. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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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. Effy Oz  Management 

Information Systems  

Fifth Edition, 

International 

Student 

Edition, 

Thomson 

Course 

technology  

2006  

2. Paul, B  Business Information 

Systems 

Palgrave 

Macmilan 

2009 

3. Laudon & Laudon Management 

Information systems 

Prentice Hall 2004 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Terry Lucey Management Information 

Systems 
Ninth Edition, 

Thomson 

Learning 

2005 

2. Rainer&Cegielski Information Systems, 

Supporting and 

transforming business 

  

3.     



  
89 

       

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Анализа и логички дизајн на ИС 

Information Systems Analysis and Logical Design 

2. Код ИНКИ-504 

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 Снежана Савоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основи на информациски системи 

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

техники за дефинирање на кориснички побарувања и моделирање информационите 

системи. Навлегување во студија на случај на развој на ИС со користење на актуелна 

методологија. Оспособување за практична анализа на кориснички побарувања и 

креирање ефективни ОО модели со помош на UML, како јазик за комуникација во 

софтверско инженерство и моделирање на сите фази на развој на едедн информационен 

систем и негова имплементација, со нагласката на фази на анализа и дизајн. По 

завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира знаење за користење на 

објектно ориентираниот пристап во процесот на анализа и дизајн на информационите 

системи со користење на стандардни објектно ориентирани нотации на UML јазик. 

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

барања, логички дизајн, физички дизајн и планирање на имплементација; вештина на 

интерперсонална комуникација, интервју и презентација; динамика на групно работење; 

физибилити анализа и планирање на ризици; групно-базиран пристап кон: менаџмент на 

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, прибирање на барања со помош на модел на случаи на употреба, 

дефинирање на сценарија со дијаграми на активности и состојби, проектирање на 

структурата на системот со дијаграми на класи и модел на реализација на системот со 

секвенцијални дијаграми, компонентни дијаграми и дијаграми на инсталација. Во 

рамките на предметот се спроведува основно поставување на проектна околина за развој 

на определен ИС, започнувајќи ги фазите за анализа и логички дизајн, со користење на 

избрана методологија за развој. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 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 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 

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.  G. Booch, J. Rumbaugh, 

I. Jacobson  

The Unified Modeling 

Language User Guide 

(2nd Edition)  

Addison 

Wesley 

Professional  

2005  

2.  Binder, R.V.  Testing object - 

oriented systems: 

Models, Patterns and 

Tools  

Addison 

Wesley 

Professional  

2000  

3.  Ејвисон Д., Фицџералд 

Г. 

Развој на 

информациски 

системи  

Ад Вербум 2010  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  M. Fowler  UML Distilled: A Brief 

Guide to the Standard 

Object Modeling 

Language (3rd Edition)  

Addison-

Wesley 

Professional  

2003  

2.  A. Dennis, B. Haley 

Wixom, D. Tegarden 

Systems Analysis and 

Design with UML 

Wiley 2007  

3. Per Kroll and Philippe 

Kruchten  

The Rational Unified 

Process Made Easy—A 

Practitioner’s Guide  

Addison-

Wesley  

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Биомедицински науки и ИКТ во здравството 

Biomedical Sciencies and ICT in Healthcare 

2. Код ИНКИ-505 

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 Благој Ристевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): студентите да се запознаат со анатомијата, 

физиологијата и патофизиологијата на човечкото тело, со методите за дијагноза и 

третман на болести, примената на ИКТ и со системите за поддршка на одлучувањето. 

11. Содржина на предметната програма: Анатомија, физиологија и патофизиологија на 

човечкото тело. Хемиски состав на човечкото тело. Клетки. Ткива. Пренесување на 

сигнали низ клетките. Состав и својства на крвта. Методи за дијагноза, третман и 

медицински процедури. Инфекции. Имунитет. Нутритивни потреби на телото. 

Енергетски баланс и вежбање. Одржување на телесна температура. Баланс на телесни 

течности. Земање, дистрибуција и елиминација на лекови. Системи за поддршка на 

одлучување за дијагноза и третман на болести. Предикција на потребите од ИКТ во 

здравството за дијагноза и третман кај болестите. ИКТ за поддршка на современите 

дијагностички анализи на слики. Трансфер на информации од повеќе извори во 

централизирани електронски здравствени записи. Финансиски, етички и правен аспект на 

системот за здравствена заштита во Република Македонија и споредба со здравствените 

системи на други земји. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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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 

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. Adolf Faller and 

Michael Schuenke 

The Human Body – An 

Introduction to 

Structure and Function 

Thieme 

Publishers 

2004 

2. Gililian Pocock & 

Christoher D. Richards 

The Human Body An 

Introduction for the 

Biomedical and Health 

Sciences 

Oxford 

University 

Press 

2009 

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 Биометриски системи 

Biometrics 

2. Код ИНКИ-506 

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 

нема 

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

запознаат со основните принципи кои се користат во биометриските алгоритми и 

системи. По завршувањето на курсот кандидатите: ќе имаат продлабочени знаења за 

напредните технологии и методи во биометриските системи; ќе можат да изберат 

соодветен алгоритам и систем за даден апликативен контекст; ќе ги разберат 

комплексните релации меѓу биометриските системи и условите од околината 

(осветленост, варијации во поставеноста на објектите од интерес итн.); ќе имаат 

разбирање за принципите на приватност и нивното влијание при дизајнот и 

конфигурацијата на биометриските системи. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед и основни концепти во биометриски системи. 

Историја на биометриските системи. Побарувања и својства на биометриските системи. 

Процесирање на слики и извлекување на визуелни карактеристики. Техники за 

класификација. Препознавање на отпечатоци од прсти. Препознавање на вени. 

Препознавање на лица. Препознавање на 3D лица. Препознавање на ирис. Мулти-

модални биометриски системи. Евалуациски шеми за биометриските системи, тестирање 

на перформнаси и безбедносни аспекти. е-Пасош. Приватност на податоци во 

биометриските системи. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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.  S. Li and A. Jain  Handbook of Face  

Recognition  

Springer  2005  

2.  D. Maltoni, D. Maio, A. 

Jain  

and S. Prabhakar  

Handbook of 

Fingerprint  

Recognition  

Springer  2005  

3.  J. Wayman, A. Jain, D.  

Maltoni, D. Maio  

Biometric Systems:  

Technology, Design 

and  

Performance Evaluation  

Springer  2004  

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 Веб-базирани системи и апликации 

Web-Based Systems and Applications 

2. Код ИНКИ-507 

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 Елена Влаху – Ѓоргиевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со механизмите кај HTTP 

протоколот. Запознавање со платформи за развој на интернет апликации. Креирање и 

развој на веб апликции. Креирање и користење на веб сервиси. 

11. Содржина на предметната програма: Развој на серверски веб апликации. HTTP протокол. 

HTTP методи. Транспорт на HTML форми. Веб контроли. Платформи за развој на 

серверски веб апликации. Развојни околини за веб апликации. Без состојбени веб 

апликации. Управување со состојба кај веб апликации. Чување на состојбата кај веб 

апликации: сесија, view state, колачиња,query string, глобална сесија. Контроли за приказ 

на податоци. Пристап до податоци кај веб апликации. Веб сервиси. Креирање на веб 

севриси. Состојба кај веб серевисите. SOAP веб сервиси. REST сервиси. Креирање на 

апликации со користење на веб сервиси. Користење на јавни веб сервиси. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 80 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/проектни задачи  (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) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени семинарски/проектни 

задачи 

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

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Анкета на студенти 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Matthew MacDonald  Beginning ASP.NET 

4.5 in C#  

Apress  

ISBN-13 

(electronic): 

978-1-4302-

2609-3 

2012  

2.  Bipin Joshi  HTML5 Programming 

for ASP.NET 

Developers  

Apress  

ISBN-13 

(electronic): 

978-1-4302-

4720-3 

2012  

3.  Пол Ј.Дејтел, Харви 

М.Дејтел 

Интернет и веб 

програмирање 

(четврто издание) 

Ars Lamina, 

ISBN 978-

608-4535-66-

9 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Javier Paniza Rapid Java Web 

Development 

CreateSpace 

Independent 

Publishing 

Platform  

ISBN:978-1-

4609-2431-0 

2011 

2.     

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Веб програмирање 

Web Application Development 

2. Код ИНКИ-508 

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 Илија Јолевски 

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: Основи на веб програмирање. 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. 

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 2+0+3 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 Изработени и предадени проектни задачи 
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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. Пол Ј.Дејтел, Харви 

М.Дејтел 

Интернет и веб 

програмирање (4-то 

издание) 

Ars Lamina 

(ISBN 978-

608-4535-66-

9) 

2010 

2. Andrew Troelsen Pro C# 5.0 and the 

.NET 4.5 Framework 

Apress, 

ISBN-13: 

978-

1430242338 

2012 

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. Adam Freeman Pro AngularJS Apress, 

ISBN: 978-1-

4302-6448-4 

2014 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Индустриска информатика 

Industrial Informatics 

2. Код  ИНКИ-509 

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 

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. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 

 

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 Компјутерска графика и компјутерска визија 

Computer Graphics and Computer Vision 

2. Код ИНКИ-510 

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 Зоран Котевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Познавање на теориските основи и концепти на 2D и 3D компјутерската графика, 

користење на OpenGL библиотека и графички софтверски пакети за практична 

реализација на проекти од компјутерската графика. Познавање на основните концепти и 

техники во компјутерската визија и користење на OpenCV библиотека. Дизајнирање на 

ефикасни системи за компјутерска визија како: 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: 

Основи на компјуерската графика (елементи, моделирање, рендерирање и 

прикажување); Колор модели (RGB, CMYK, HSV, HLS, Y’CbCr..); Основи на OpenGL; 

Моделирање на објекти (линии, рамнини, сфери, полигони..), трансформации, 

антиејлиасинг; Криви и закривени површини (Hermite, Bѐzier, B-Spline..); 2D и 3D 

текстури; Методи за рендерирање (Ray tracing, Ray casting, Radiocity..). Практична 

реализација со помош на OpenGL библиотека и софтверски пакети како MAYA, 3DS 

Max и сл. Вовед во компјутерската визија; Основи на OpenCV; 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 (Hough трансформација, 

RANSAC и др.); Кластерирање и сегментација на слики. GMM (Gaussian Mixture 

Models); 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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

 30 часови 

15.2. Вежби (аудиториски, 

лабораториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи   25 часови 
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16.2. Самостојни задачи  0 часови 

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 

 

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. 

Џефри Мекконел 
Компјутерска графика 

теорија во практика 

ПРОСВЕТНО 

ДЕЛО 

ISBN:  978-443-

5000 

2009 

2. 

Kenneth Dawson-

Howe 

A Practical Introduction 

to Computer Vision with 

OpenCV 

 

John Wiley & 

Sons ltd. 

ISBN:  000-

1118848454 

2014 

3. 

Алан Ватт 
3Д компјутерска 

графика 

Абакус 

Комерц/Давид 

Компјутери 

ISBN:  978-608-

4597-06-3 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

1.  

Gary Bradski 

Adrian Kaehler 

Learning OpenCV: 

Computer Vision with 

the OpenCV Library 

 

O’Rilley Media 

Inc. 

ISBN:  978-

0596516130 

2008 

2.  
Dave Shreiner, 

Graham Sellers, 

John M. Kessenich, 

Bill M. Licea-Kane 

OpenGL Programming 

Guide: The Official 

Guide to Learning 

OpenGL, Version 4.3 

(8th Edition) 

Pearson Education 

ISBN: 978-

0321773036 

2013 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Моделирање за видео-игри 

Modeling for Games 

2. Код ИНКИ-511 

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):  

Студентите кои успешно ќе го завршат курсот ќе ќе бидат обучени за моделирање на 

објекти за 2Д и 3Д видео игри и познавање на техниките за моделирање, рендерирање , 

манипулирање, експортирање и импортирање на објекти. 

11. Содржина на предметната програма: 

Креирање на основни модели и нанесување текстури; Рендерирање на модели; Креирање 

на комплексни објекти од примитиви; Креирање вегетации и алфа мапи; 3Д амбиент; 

Манипулации со објекти во компјутерски игри; Експортирање и импортирање на објекти; 

Практична работа и примена на техниките за моделирање на видео игри во пракса. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 Предадени домашни задачи 
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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.  Andrew Gahan 3ds Max Modeling for 

Games: Insider's Guide 

to Game Character, 

Vehicle, and 

Environment 

Modeling: Volume I  

Taylor & 

Francis 

2011 

2. Andrew Gahan 3ds Max Modeling for 

Games: Volume II: 

Insider's Guide to 

Stylized Modeling 

ELSEVIER 

Inc. 

2012 

4. 

Алан Ватт 
3Д компјутерска 

графика 

Абакус 

Комерц/Давид 

Компјутери 

ISBN:  978-

608-4597-06-3 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Yancey Clinton  Game Character 

Modeling and 

Animation with 3ds 

Max 

ELSEVIER 

Inc. 

2008 

2. Luke Ahearn 3D Game 

Environments: Create 

Professional 3D Game 

Worlds 

ELSEVIER 

Inc. 

2008 

3.  David Franson 2D Artwork and 3D 

Modeling for Game 

Artists 

Premier Press 2002 

3.     

http://www.course.com/


  
105 

                     

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Мрежни стандарди и уреди 

Networking Standards and Devices 

2. Код ИНКИ-512 

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 

Податочни комуникации и мрежи 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со мрежните стандарди за 

жичани, оптички и безжични комуникациски мрежи и стекнување вештини за нивна 

практична примена во хетерогени мрежни опкружувања 

11. Содржина на предметната програма: ISO/OSI и TCP/IP референтни модели, Мрежни 

сервиси по нивоа и извршување (процесирање) на сервисни примитиви. PHY и MAC 

ниво, PHY-MAC интерфејс. Утврдување на мрежни стандарди и нивна спецификација. 

IEEE, ITU и ETSI. Мрежни уреди и операции по нивоа. Сигнални протоколи. Мрежни 

стандарди за жичан пренос.  Ethernet. IEEE 802.1xx, IEEE 802.3xx. Мрежни стандарди кај 

безжични мрежи. 802.11 a/b/g/n/ac/ad (2.4 GHz, 5 GHz, 60 GHz). 802.15 (.3,.4), Ultra-

Wideband, 802.16, WiMAX, 802.20, 802.22, HiperLan, HiperMan. 6LoWPAN, DySPAN. 

Мрежи во милиметарски бранови и 5G концепт. Стандарди и уреди за оптички пренос. 

SONET/SDH (OC-xxx). TL1/Q3 протоколи. Оперативни системи за мрежни уреди. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 

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.  Todor Cooklev Wireless 

Communication 

Standards: A Study of 

IEEE 802.11, 802.15, 

and 802.16 

Standards 

Information 

Network 

2004  

2.  Wendell Odom CCNA Routing and 

Switching 200-120 

Official Cert Guide 

Library 

Cisco Press 2013  

3.  Khurram Kazi Optical Networking 

Standards: A 

Comprehensive Guide 

for Professionals 

Springer  2006 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Eldad Perahia, Robert 

Stacey 

Next Generation 

Wireless LANs: 

802.11n and 802.11ac 

Cambridge 

University Press 

2013  

2. Yan Zhang Jijun Luo 

(Editor), Honglin Hu 

(Editor) 

Wireless Mesh 

Networking: 

Architectures, 

Protocols and 

Standards (Wireless 

Networks and Mobile 

Communications) 

Auerbach 

Publications 

2006 

3. Вилијам Сталингс Безжична 

комуникација и 

Мрежи 

Абакус комерц 

- Скопје 

2010 
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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 

Computer Network Design and Management 

2. Код ИНКИ-513 

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 Томе Димовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Податочни комуникации и мрежи 

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, 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, Криптирање, 

Инфраструктура на јавни клучеви, 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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. Mark Norris, Steve 

Pretty 

Designing the Total 

Area Network: 

Intranets, VPNs and 

Enterprise Networks 

Explained 

John Wiley & 

Sons, ISBN: 

0-471-85195-

7 

1999 

2. Алберто Леон-Гарскија Комуникациски 

мрежи: основни 

концепти и клучни 

архитектури 

McGraw-Jill, 

ISBN: 978-

608-4535-46-

1 

2004 

3. Priscilla Oppenheimer “Top-Down Network 

Design”, Third edition 

CiscoPress 

 

2011 

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 Паралелно и повеќејадрено пресметување 

Parallel and Multicore Computing 

2. Код ИНКИ-514 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 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 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 

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 

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 Организациско претприемништво 

Organizational Entrepreneurship 

2. Код ИНКИ-515 

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 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: I. Претприемаштво: кој, што, зошто? 

1. Претприемаштво: област и активност 

2. Откривање на можностите: разбирање на претприемачките можности и анализа на 

индустријата 

3. Когнитивни основи на претприемаштвото: креативност и препознавање на можности 

II. Собирање на ресурси 

4. Собирање на потребните информации 

5. Составување на тим: собирање и искористување на неопхдните човечки ресурси 

6. Финансирање на нови бизниси 

7. Составување ефективен деловен план 

III. Започнување со нов бизнис 

8. Правната форма на новите компании и окружувањето во кое функционираат 

9. Маркетинг во нова фирма 

10. Стратегија: Планирање на конкурентска предност 

11. Интелектуална сопственост: заштитете ги вашите идеи 

IV. Водење бизнис: Градење траен успех 

12. Основни веештини за претприемачите: подобрување на социјалната компетентност, 

создавање на доверба, решавање на конфликти, вршење влијание и справување со 

стресот 

13. Градење човечки ресурси за новиот деловен потфат: регрутирање на вработените, 

мотивирање на вработените и одржување висока ефективност кај вработените 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 45 часови 
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аудиториски), семинари, 

тимска работа 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 

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  

Претприемништво, 

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,  

Ц. Смилевски, Д. 

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  

2.     

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Финансиска информатика 

Financial Informatics 

2. Код ИНКИ-516 

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 Марина Блажековиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

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

финансиските алгоритми и примената на информатиката во финансиската анализа на 

одлучување, управување со ризици, анализа на пазарот и другите современи бизнис 

процеси.  

11. Содржина на предметната програма: Теоретски основи на веројатносните методи за 

финансиско одлучување и нивната примена во финансикото моделирање, одлучување за 

ризиците на капиталот. Мерење на оперативниот ризик. Инвестиции. Алгоритми за 

оценка на финансиски ризици. Безбедносни концепти и предизвици на финансиските 

информациски системи. 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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 E. Neapolitan, 

Xia Jiang 
Probabilistic Methods 

for Financial and 

Marketing Informatics 

Morgan 

Kaufmann 

Publishers 

Incorporated 

2007 

2.  Џ. Пол Питер, Џери 

Олсон 

Вовед во финансиско 

сметководство 

Три 2009 

3.      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Victoria Lemieux Financial Analysis and 

Risk Management: 

Data Governance, 

Analytics and Life 

Cycle Management 

Springer 

Science & 

Business 

Media 

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 Виртуелни општества 

Virtual Societies 

2. Код ИНКИ-517 

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 Мимоза Богданоска Јовановска  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Концепти на информатичко општество 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на курсот е да овозможи 

запознавање на студентите со концептите, компонентите и организацијата на 

виртуелните виртуелните општества, како и технологиите за развој, интеркација и 

анализа на истите. По завршување на курсот се очекува студентот да ги познава 

концептите, компонентите и организацијата на виртуелните општества, да може да 

учествува во процеси на анализа и да ги користи технологиите за развој на виртуелни 

општества. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед. Дизајнирање на околини за социјална 

интеракција. Конверзациски интерфејси и социјална интеракција. Текст-базирана 

интеракција. Графичка конверзација. Репрезентација на луѓе. Социјална визуелизација, 

виртуелно присуство. Онлајн самопретставување: култура на веб-страници. Онлајн 

идентитет. Надградени простори: виртуелни интеракции во реален простор. Анализа на 

социјални мрежи. Алатки за визуелизација на поврзаноста, трендови и промени во 

виртуелните заедници. Вовед во откривање на знаење во виртуелниот свет. 

Интердисциплинарен (антрополошки) поглед и анализа на појава на виртуелни 

општества, двигатели на пораст и промени во нив, социјален аспект - однесување на 

поедници, групи и заедници. Значење и влијание на виртуелните заедници. Аспекти 

врзани со безбедност и заштита, морални и етички норми. 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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. Робин Мансел 

Р.Едвард Стеинмуелер 

Мобилизирање на 

информатичкото 

општество 

ТРИ 2009 

2. J. Balkin, B. S. Noveck  The State of Play: Law, 

Games and Virtual 

Worlds  

New York 

University Press  

2006  

3. Steve Woolgar  Virtual Society?: 

Technology, 

Cyberbole, Reality  

Oxford 

University Press  

2002  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Abbe Mowshowitz 

 

Virtual  Organization 
Toward a Theory of 

Societal Transformation 

Stimulated by 

Information Technology 

Greenwood 

Publishing 

Group, Inc. 

2002 

2. Magid Igbaria The Driving Forces of 

the Virtual Society 

Communications 

of the ACM 

1999 

 

3. Magid Igbaria and  

Margaret Tan 

The Virtual Workplace Idea Group 

Publishing, 

Hershey, PA 

1998 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Безбедност на компјутерски системи и мрежи 

Computer Systems and Network Security 

2. Код ИНКИ-601 

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 

5 

8. Наставник Доц. д-р Томе Димовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

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

принципите на сигурноста на компјутерските системи и мрежи и нејзина 

имплементација.  

11. Содржина на предметната програма: Вовед, Криптографија, Алгоритми со симетричен 

клуч, Алгоритми со јавен клуч, Дигитални потписи, Управување со јавни клучеви, 

Апликации за автентикација, Безбедност на електронска пошта, IP безбедност, WEB 

безбедност, Натрапници, Злонамерен софтвер, Заштитни ѕидови, Виртуелни приватни 

мрежи (VPN) 

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 2+2+0 

14. Распределба на расположивото време 150 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 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 15 часови 

16.3. Домашно учење 60 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 
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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. William Stallings Криптографија и 

безбедност на мрежа 

(Четврто издание) 

 

Prentice Hall, 

ISBN: 978-

608-4597-07-

0 

2005 

2. Emmett Dulaney, Chuck 

Easttom 

Principles of Computer 

Security CompTIA 

Security+ and Beyond 

(Exam SY0-401), 6th 

Edition 

 

SYBEX, 

ISBN: 978-1-

118-87507-0 

2014 

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 Принципи на мултимедиски системи 

Principles of Multimedia Systems 

2. Код ИНКИ-602 

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 Зоран Котевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (аудиториски, 

лабораториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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. Зоран Котевски 

Принципи на 

мултимедиски системи 

(aвторизирани предавања) 

Технички 

факултет – 

Битола 

2014 

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 

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 Компјутерски-потпомогнат дизајн и 

производство 

Computer-Aided Design and Manufacturing 

2. Код  ИНКИ-603 

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. д-р Александар Маркоски  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со основните концепти на CAD/CAM апликациите и нивна 

практична примена во развојот, изработка на прототипи и производството на 

мехатронички системи. 

11. Содржина на предметната програма:  

Преглед на CAD/CAM технологиите и потребниот хардвер и софтвер за нивна 

резализација. Запознавање со CAD/CAM апликации и нивна примена при дизајнирање, 

проектирање и производство. Техники на геометриско моделирање во 2D и принципи на 

изработка на техничка документација. Техники на 3D моделирање: жичани, површински 

и solid модели. Вовед во G-код програмирање. Размена на податоци помеѓу CAD и CAM 

системите. Примена на CAM технологија за машини со 3 оски на управување. 

Верификација на патеките на алатот со примена на софтвер за симулација. Интеграција 

на CAD и CAM и воведување на концепт на автоматизирано производство. Компјутерски 

потпомогнато планирање на процесите и производството.  

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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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 

 

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. Kunwoo, Lee Principles of 

CAD/CAM/CAE 

Systems 

Addison 

Wesley 

1999 

2. Xu, Xun Integrating advanced 

computer-aided design, 

manufacturing, and 

numerical control 

IGI Global  2009 

3. Стивен Р. Шмид 

Сероп Калпакџијан 

Производно 

инженерство и 

технологија 

Арс Ламина 2009 

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 Администрација на бази на податоци 

Database Administration 

2. Код ИНКИ-604 

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 Томе Димовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Системи за управување со 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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 Безжични електромагнетни канали 

Wireless Electromagnetic Channels 

2. Код ИНКИ-605 

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 Томе Димовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Калкулус 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на предзнаења базирани на 

физичките основи на електромагнетиката и карактеристиките на радио брановите кои 

претставуваат цврсти основи за понатамошно изучување на безжичните комуникациски 

технологии 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во електромагнетизам.Лоренцови , Максвелови равенки. Фарадеев, Амперов и 

Гаусов закон. Временски и фреквентен домен. Фуриева трансформација. 

Електромагнетни бранови, фреквенција, бранова должина. Трансмисиона моќност. 

Електромагнетна интерференција. Дефинирање и математичка карактеризација на шум. 

Антени, параметри и нивно димензионирање. Радио фреквентен спектар. Простирање на 

радио брановите и ефекти од интеракцијата со околината, Загуби при простирање (Path 

Loss), Засенување (Shadowing).  Фединг, математички опис и видови на фединг. 

Фреквентна селективност. Кохерентен фреквентен опсег и време. Моделирање на 

безжични комуникациски канали. Доплеров ефект и Доплеров спектар. Френелови зони и 

буџетирање на радио линк.Регулаторни политики и тела во радио комуникациите. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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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 

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. Matthew Sadiku Elements of 

Electromagnetics  

Oxford Series 

in Electrical 

and Computer 

Engineering 

2014 

2. Abdollah Ghasemi Ali 

Abedi , Farshid Ghasemi 

Propagation 

Engineering in Wireless 

Communications 

Springer 2011 

3.  Gregory D. Durgin Space-Time Wireless 

Channels 

Prentice Hall 2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вилијам Сталингс Безжична 

комуникација и 

Мрежи 

Абакус 

комерц - 

Скопје 

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 Дигитална форензика и истраги 

Digital Forensics and Investigations 

2. Код ИНКИ-606 

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 Рамона Маркоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

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

процесот, техниките и алатките во дигиталната форензика 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во компјутерска форензика. Детекција и карактеризација на инциденти. 

Управување со инциденти. Методи и техники за собирање и анализа на податоци во 

компјутерската форензика. Организација на секундарни мемории. Преземање податоци 

од секундарни мемории. Истражување во различни платофрми: Windows, Unix, Mac OS X 

и фајлови системи: FAT, NTFS, Ext2, Ext3, UFS1, UFS2. Тестирање и детекција на 

потенцијални закани во апликативни програми: Веб пребарувачи, Email клиенти, P2P 

апликации. Статички и динамички анализи на малициозен софтвер. Софтверски алатки и 

системи за компјутерска форензика. ISO стандарди за безбедност. Дигиталната форензика 

во правниот систем, Утврдување на одговорност. Конвенции за борба против сајбер 

криминалот. Заштита на критични компјутерско-комуникациски инфраструктури и 

истраги. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 

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. John Sammons The Basics of Digital 

Forensics: The Primer 

for Getting Started in 

Digital Forensics 

Syngress 2014 

2. David Lilburn Watson 

Andrew Jones 

Digital Forensics 

Processing and 

Procedures: Meeting 

the Requirements of 

ISO 17020, ISO 17025, 

ISO 27001 and Best 

Practice Requirements 

Syngress 2013 

3. Jason Luttgens, Matthew 

Pepe , Kevin Mandia,  

Incident Response & 

Computer Forensics, 

Third Edition 

McGraw-Hill 

Osborne Media 

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Michael Sikorski, 

Andrew Honig 

Practical Malware 

Analysis: The Hands-

On Guide to Dissecting 

Malicious Software 

No Starch 

Press 

2012 

2. Симсонс Гарфинкел 

Џин Спафорд 

Безбедност и заштита 

на мрежниот 

сообраќај 

Абакус 

Комерц/Давид 

Компјутери 

2010 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Динамика кај видео-игри 

Game Dynamics 

2. Код ИНКИ-607 

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 Андријана Боцевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите кои успешно ќе го завршат курсот ќе ќе бидат обучени за креирање на 

динамика на 2Д и 3Д видео игри. 

11. Содржина на предметната програма: 

Дискретна и континуирана механика на игри; Техники за креирање на прототипови; 

Појава и прогресија; Случајни променливи, статискика и веројатност; Равенки на 

движење (линиско и ротационо), сили и гравитација; Моделирање на судири; Симулации 

на игри; Судири помеѓу објекти од интерес; Осцилации ии хармонични движења; 

Практична примена на основните концепти на динамиката на видео игри. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Morgan McGuire, 

Odest Chadwicke 

Jenkins 

Creating Games: 

Mechanics, Content, 

and Technology 

 

A. K. Peters 2009 

2.  Ernest Adams, 

 Joris Dormans 

Game Mechanics: 

Advanced Game 

Design 

 

Ernest Adams 

and 

Joris Dormans 

2012 

3. 

Алан Ватт 
3Д компјутерска 

графика 

Абакус 

Комерц/Давид 

Компјутери 

ISBN:  978-

608-4597-06-3 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ernest Adams Fundamentals of Game 

Design (3rd Edition)  

 

Pearson 

Education 

2014 

2. Troy Dunniway, 

Jeannie Novak  

Game Development 

Essentials: Gameplay 

Mechanics 

 

Cengage 

Learning 

2008 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Напредна компјутерска графика за видео-игри 

Advanced Game Graphics 

2. Код ИНКИ-608 

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 Зоран Котевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Познавање на напредните техники во компјутерската графика кои се применуваат во 

индустријата на компјутерските игри. Познавање на напредните техники на анимација и 

интеракција помеѓу елементите на компјутерските игри. 

11. Содржина на предметната програма: 

Математички основи (линии, криви, рамнини, трансформации, осветлување); Графови на 

сцена (хиерархија, трансформации, камери); Скелетна анимација; Кватерниони  (ротации, 

трансформации, интерполации); Кинематика (Robot manipulators, forward kinematics, 

inverse kinematics); Криви и површини (Кубни параметарски криви, Hermite splines, 

Cardinal splines, Bezier curves, B-splines); Mesh processing; Техники за детекција на 

судири. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ramakrishnan 

Mukundan 

Advanced Methods in 

Computer Graphics: 

With examples in 

OpenGL 

Springer 

Verlag 

2012 

2. Tom McReynolds, 

David Blythe 

Advanced Graphics 

Programming Using 

OpenGL (The Morgan 

Kaufmann Series in 

Computer Graphics)  

 

ELSEVIER 

Inc. 

2005 

3. 

Алан Ватт 
3Д компјутерска 

графика 

Абакус 

Комерц/Давид 

Компјутери 

ISBN:  978-

608-4597-06-3 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Eric Lengyel Mathematics for 3D 

Game Programming 

and Computer 

Graphics, Third Edition 

 

Course 

Technology 

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 Основи на биоинженерство 

Fundamentals of Bioigeneering 

2. Код ИНКИ-609 

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 Благој Ристевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): студентите да се запознаат со научните и 

технолошки основи за подрачјата кои се составен дел на биоинженерството, меѓу кои се 

вбројуваат: биосензори, биоинструментација, процесирање на сигнали кај биолошки 

процеси, биомеханика, биоматеријали, инженерство на ткива, процесирање на слики од 

биолошко потекло, биомедицинска оптика и ласери, невроинженерство, инженерство на 

протеини и клетки, биомолекуларни машини, бионички помагала и нанотехнологија. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во биоинженерство. Вовед во физиологија и 

биомедицина: запознавање на основните карактеристики, структурата и 

функционалноста на физиолошките процеси – вклучувајќи ги кардио-васкуларниот 

систем, клетки, динамика на мозочни бранови. Технички основи на мерните 

инструменти и процедури. Обработка на биомедицински сигнали: анализа на 

биомедицински сигнали во временско и временско-фреквентен домен. Квантитативна 

анализа на инванзивни и неинванзивни биомедицински мерења и импликации за 

дијагностицирање и откривање на клинички состојби и болести. Обработка на 

биомедицински слики. Маркирање и детекција на карактеристики од слики со 

биомедицински содржини – магнетна резонанца, рентген, томографија. Моделирање и 

симулација на биолошки системи. Математичко моделирање и нумеричка симулација 

на постоечки биолошки процеси и системи, проучување на нивна интеракција и 

квалитативно однесување. Нелинеарни биомедицински системи. Проучување на 

временски променливи осцилаторни карактеристики на биомедицински системи.  

Теоретска и практична анализа на кардио-респираторна интеракција и осцилаторни 

процеси од крвен проток. Квалитативни транзиции во кардио-респираторна 

синхронизација. Биоинженерство на нервен систем, на ендокрин систем, на 

респираторен систем, на локомоторен систем, на ренален систем. Терапевтско 

биоинженерство. Стем клетки и регенеративна медицина. Бионички помагала. 

Нанотехнологија. Виртуелни и вештачки клетки и ткива. Работа со актуелни софтверски 

пакети. 

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+1+1 

14. Распределба на расположивото време 180 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 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 

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.  Ann Saterbak, Ka- 

Yiu San, Larry V 

McIntire 

Bioengineering 

Fundamentals  

Prentice Hall 2007 

2.  Shu Chien, Peter C 

Y. Chen, Y C. 

Fung 

An Introductory Text to 

Bioengineering 

(Advanced 

Series in Biomechanics) 

World 

Scientific 

Publishing 

Company 

2008 

3. W. Mark Saltzman Biomedical 

Engineering: Bridging 

Medicine and 

Technology 

Cambridge 

University 

Press 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. John Enderle, 

Joseph 

Bronzino 

Introduction to 

Biomedical 

Engineering 

Academic 

Press 

2011 

2.     

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Основи на вештачка интелигенција 

Fundamentals of Artificial Intelligence 

2. Код ИНКИ-610 

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 Костандина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

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

запознаат со основите на вештачката интелигенција. Основи на роботиката. Видови на 

роботски системи. 

11. Содржина на предметната програма: Интелигентни агенти. Техники за претставување 

на знаење, интелигентно одлучување. Планирање и однесување во реалниот свет. 

Пребарување, простор на пребарувањето. Видови на пребарување. Учење. Техники на 

одлучување. Веројатносно расудување. Видови на интелигенција. Експертски системи. 

Невронски мрежи. Генетички алгоритми. Машинско учење. Мулти агентски системи. 

Роботски системи. Компоненти на роботските системи. 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 Изработени и предадени проектни задачи 
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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. Костандина 

Вељановска 

Вештачка 

интелигенција – 

авторизирани 

предавања 

УКЛО, 

Битола 

2010 

1.  Stuart Russell, Peter 

Norvig  

“Artificial Intelligence: 

A Modern Approach 

(Second Edition)”  

Prentice Hall,  2002  

2.  Luger, AI:  Structures and 

Strategies,  

Pearson 

Education  

2002  

3.  Murphy  An Introduction to AI 

Robotics  

Elsevier  2000  

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 Софтверски барања и бизнис анализа 

Software Requirements and Bussiness Analysis 

2. Код ИНКИ-611 

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 

5 

8. Наставник Доц. д-р Рамона Маркоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Софтверско инженерство 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Tргнувајќи од премисата дека изработка 

на квалитететн софтвер почнува со прецизно севкупно согледување на сите аспекти на 

потребата за него, целта на програмата е да се поврзат од бизнис аспект, реалните 

барања и потреби, преку тероија и анализа со изработката на професионален софтвер. 

11. Содржина на предметната програма: Извори и начин на извлекување на корисничките 

барања, Анализа и класификација,спецификација и валидација  на барањата, Анализа на 

бизнис процес, Концептуално моделирање, Архитектурален дизајн и алокација на 

корисничките барања, Конфликтни барања и нивни разрешување 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 80 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 20 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

70 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 Изработени и предадени проектни задачи 



  
138 

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.  D. Leffingwell 

D.Widrig 

 

Managing Software 

Requirements- An 

unfied approach 

 

Addison 

Wesley 

ISBN: 0-201-

61593-2 

1999 

 

2.  K.Wiegers ,J. Beatty 

 

Software Requirements, 

Third Edition 

 

Microsoft 

Press  A 

Division of 

Microsoft 

Corporation 

One 

Microsoft 

Way   

ISBN: 978-0-

7356-7966-5  

 

2013 

3.  Ј.Самервил Софтверско 

инженерство 

Просветно 

Дело 

ISBN978-

9989-0-0670-

8 

2008 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. P.Loucopulos, 

V.Karakostas 

System Requerments 

Engineering 

McGraw-Hill 1995 

2. S.L.Pfleger Software Engineering 

Theory and Practice 

Prentice Hall 2001 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Физички дизајн и имплементација на ИС 

Physical Design and Implementation of 

Information Systems 

2. Код ИНКИ-612 

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 Наташа Блажевска - Табаковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Анализа и логички дизајн на ИС 

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

актуелни методологии на располагање на еден систем дизајнер, за изведба на 

реализација и ставање во употреба на еден ИС. Изучување на актуелни софтверски 

алатки за дизајн на софтвер, визуелно програмирање, автоматизирано генерирање на 

софтверски код, автоматизирано тестирање. Реализација на студија на случај на 

имплементација и тестирање на ИС со користење на актуелна методологија. Изучување 

преку вклучување во имплементација на компоненти од реален ИС, нивно тестирање и 

поддршка на ниво на продукција. 

11. Дизајнирање  на  кориснички  интерфејс,  физички дизајн на бази  нa податоци, 

дизајнирање на процедури за влез и излез, софтверско инженерство и квалитет  на  

софтверски  производи.  Одредување на видливоста,  креирање на детални дијаграми на 

класи  и  објекти. Класификација, апстракција и механизми. Организирање на UML  

пакети на проектните и имплементационите модели. Видови дијаграми, процеси,  

прагматици и замки на објектно‐ориентиран  дизајн.  

Практични примери на UML. Дизајнирање. Имплементација на ИС 

 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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.  Kenneth E. Kendall, 

Julie E. Kendall 

System analysis and 

design  

Prentice Hall, 

7
TH

 edition 

2005 

2.  Joseph S. Valacich, Joey 

F. George, Jeffrey A. 

Hoff 

E ssentials of system 

analysis and design  

Prentice Hall 2006 

3.  A. Dennis, B. Haley 

Wixom, D. Tegarden  

Systems Analysis and 

Design with UML  

Wiley  2007  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Stephen Schach Introduction to object-

oriented analysis and 

design  

 2003  

2.  Antonio Goncavales  Beginning Java EE 6 

Platform with 

GlassFish 3: From 

Novice to Professional - 

Antonio Goncavales;  

Apress;  2009  

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Иновациски менаџмент 

Innovation Management 

2. Код ИНКИ-613 

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 Моника Марковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

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

важноста на иновацијата за стекнување на конкурентска предност, да ги 

идентификуваат можностите на пазарот и истите да ги трансформираат во идеи за нови 

продукти и/или услуги, важноста на креативноста и креативното мислење, методите и 

техниките за добивање на идеи за нови продукти/ услуги, процесот на развојот на нов 

продукт/ услуга, претприемчивост и стратегијата за градење на претприемчивост 

11. Улога и значење на иновациите во компанијата (дефиниција, предмет и цели на 

иновацијата и промените, теорија на промените, причини и разбирање). Основи на 

креативноста. Генерирање на идеи. Иновативност во организациите. Иновациски 

стратегии. Истражувањето и развојот како инструмент за иновации. Иновациски 

проекти. Развој на нов производ. Заштита на интелектуалната сопственост. 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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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.     

2.     

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Софтверски алатки за финансиско 

инженерство 

Financial Engineering Software 

2. Код ИНКИ-614 

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 Марина Блажековиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

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

на финансиското инженерство, со менаџментот на финансиски ризици како и примената 

на методот на Монте Карло за решавање на конкретни проблеми од областа на 

финансиското инженерство со примена на соодветни софтверски алатки 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во финансиско инженерство. Преглед на 

пазари, конвенции. Вовед во swap инженеринг. Стратегии во финансиското 

инженерство. Динамички методи за репилакција. Алатки за цени во финансиското 

инженерство. Smile ефекти во финансиското инженерство. Метод на Монте Карло. 

Генерирање на случајни броеви и случајни променливи. Техники за редукција на 

варијанса. Квази Монте Карло. Дискретизациони методи. Проценка на чувствителноста. 

Апликации во менаџмент на ризици. Централна гранична теорема. Примена на 

соодветни Matlab toolbox‐и. 
12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 

изработка на проекти, одржување консултации со студенти. 

13. Вкупен расположив фонд на време 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 0 часови 

16.3. Домашно учење 90 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) 
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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 

Статистика на проодност, анкетирање на 

студентите. 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Salih N. Neftci  Principles of Financial 

Engineering  

Academic 

Press  

2008 

2. Paul Glassermann  Monte Carlo Methods 

in Financial 

Engineering  

Springer 

Science & 

Business 

Media 

2004 

3. Јан, Самервил Софрверско 

инженерство 

Просветно 

дело 

2008 

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 

E-Government and e-Governance 

2. Код ИНКИ-615 

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 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. е-Владини ресурси на Европската Унија. 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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 80 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 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 

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 Англиски јазик за специфични цели 

English for Specific Purposes (ESP) 

2. Код ИНКИ-616 

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 Виш лектор м-р Лела Ивановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Англиски јазик за основни вештини 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е да продолжи 

надградувањето на постоечките знаења и јазични вештини на студентите преку 

обработување текстови со стручна терминологија и оспособување на студентите 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 слушање и разбирање на 

природен говор од родени говорители на јазикот. 

11. Содржина на предметната програма:  Basic software:The operating system (OS),Word 

processing (WP), Spreadsheets and database Faces of the Internet The Internet and email  The 

Web  Chat and conferencing Internet security Creative software  Graphics and design  

Desktop publishing  Multimedia Web design Programming / Jobs in ICT Program design and 

computer languages Java™ Jobs in ICT Computers tomorrow Communication systems  

Networks  Video games  New technologies  

Contents 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, учество на студенти во 

изработка на презентации, одржување консултации со студенти 

13. Вкупен расположив фонд на време 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби ( аудиториски), 

презентации, тимска 

работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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. Присуство и домашно 10 бодови 

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

Esteras 

Infotech english for 

computer users, fourt 

edition 

Cambridge 

Professional 

English 

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 3Д компјутерско моделирање 

3D Computer Modeling 

2. Код ИНКИ-701 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Андријана Боцевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Компјутерски-потпомогнат дизајн и производство 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 

нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 
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21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Стивен Р. Шмид 

Сероп Калпакџијан 

Производно 

инженерство и 

технологија 

Ars Lamina 2009 

2. 
Стојановски, В.,  

Боцевска А. 

Солид моделирање - 

Практикум 

УКЛО 

Технички 

факултет -

Битола 

2012 

 3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



  
151 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Администрација на мрежни сервиси 

Network Services Administration 

2. Код ИНКИ-702 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Томе Димовски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Системски софтвер 

Податочни комуникации и мрежи 

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

напредни познавања за мрежните оперативни системи, инсталација, конфигурација и 

одржување во состав на мали, средни и големи мрежи. Практична работа под 

популарните верзии на Windows серверските системи и Linux. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед. Модел на мрежен оперативен систем. 

Избор и инсталација на мрежни оперативни системи. Конфигурација на мрежна 

околина, DHCP. Преведување на имиња, DNS, BIND. Администрација на корисници и 

групи. Директориумски сервиси. Управување и делење на датотеки. Серверски 

апликации. Управување со дискови и резервни копии. Рутирање и далечински пристап. 

Следење и перформанси. 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. Olaf Kirch and Terry 

Dawson 

Linux Network 

Administrator's Guide 

O’Reilly 2000 

2. Mitch Tulloch Training Guide 

Installing and 

Configuring Windows 

Server 2012 

Microsoft 

Press 

2012 

3. Алберто Леон-Гарскија Комуникациски 

мрежи: основни 

концепти и клучни 

архитектури 

McGraw-Jill, 

ISBN: 978-

608-4535-46-

1 

2004 

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 ЕРП системи 

Enterprise Systems 

2. Код ИНКИ-703 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. 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 интегрираните компаниски системи за планирање на компаниски ресурси, 

глобалните компаниски ИС, модуларно изградени. Предметот треба да даде детален 

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

сектори и ИС кои подржуваат 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 во деловните комапнии. 

11. Содржина на предметната програма: Основи на производни информациски системи, 

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 дизајнирање на екраните. Стратегии и 

концепти на 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, компаниски интранет системи, интернет и 

Web базирани  базирани ERP, интеграција на EDI, е-commerce, SCM, CRM, поддршка 

на кумуникациски и колаборациски технологии за канцелариско работење. 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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. Лаудон К.К., Лаудон 

Џ.П. 

Менаџмент 

информациски 

системи – Глава 

10,11,12,13 и 14 

Арс Ламина  2010 

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.  A gateway to 

Information  

Complete, 

Thomson,  

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Кориснички интерфејси и интеракција човек-

компјутер 

User Interfaces and Human-Computer Interaction 

2. Код ИНКИ-704 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

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

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на курсот е студентите да ја 

разберат потребата од дизајнирање ефикасна комуникација меѓу компјутерот и 

корисниците. По завршување на курсот се очекува студентот да демонстрира познавање 

на сите аспекти што го дефинираат концептот на корисничките интерфејси, да знае да 

моделира и имплементира кориснички интерфејси за апликации согласно барањата на 

корисниците и расположливата опрема и да знае да тестира и евалуира интерфејси на 

постоечки системи. 

11. Содржина на предметната програма:  Вовед. Поим за кориснички интерфејси. 

Терминологија. Историја. Учесници во интеракцијата компјутер-корисник. Корисник. 

Влезни уреди, излезни уреди. Интеракција. Модели на интеракција. Интеракциски 

стилови. Процес на дизајнирање кориснички интерфејси. Правила, принципи и 

стандарди за дизајнирање употребливи кориснички интерфејси. Евалуација на 

кориснички интерфејси. Директна манипулација. Менија и форми. Командни и 

природни јазици. Интеракција и одговор. Стил, прирачници и дизајнирање и 

имплементација на помош. Повеќекратни прозорци. CSCW. Програмска 

имплементација на мултимодална интеракција. Програмирање на мултимодална 

интеракција. Пребарување на информации. Web. Социјално влијание.  

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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.  Dix A., Finley J., Abowd 

G., Beale P.  

Human Computer 

Interaction, 3rd edition,  

Prentice Hall,  2004  

2.  Shneiderman B., Plaisant 

C.  

Designing the User 

Interface, 5th edition,  

Addison 

Wesley,  

2010  

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 Криптографски алгоритми и протоколи 

Cryptographic Algorithms and Protocols 

2. Код ИНКИ-705 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Благој Ристевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Безбедност на компјутерски системи и мрежи 

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

практичните реализации на криптографските алгоритми и протоколи. 

11. Содржина на предметната програма:  Комуникациски системи. Кодирање. Елементи од 

теорија на броеви. Совршено тајна енкрипција. Шенонова теорема. 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) шифра. Транспозициски шифри. Направи за 

шифрирање. ENIGMA. Современи блоковски криптосистеми. Data Encryption Standard 

(DES) криптографски алгоритам. Двоен DES. Троен DES (3DES). IDEA (International 

Data Encryption Algorithm). CAST-128 (CAST5) шифра. RC5 шифра. 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. Рамномерни шифри. Feistel‐ови шифри. Протокол 

за размена на клучеви. Псевдослучајност и генерирање на псевдо‐случајни броеви. 
Напредни стандарди за енкрипција. Криптоанализа и криптоаналитички напади. 

Криптографски хеш функции: MD5, SHA. Дигитален потпис. Дигитален сертификат. 

Инфраструктура на јавни клучеви (PKI). Криптографски протоколи: Needham–Schroeder 

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

Protocol Security), SSH (Secure Shell). Kerberos. 

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+1+1 

14. Распределба на расположивото време 180 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 80 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. 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. Благој Ристевски –

предавања 

Криптографија и 

криптозаштита 

УКЛО, 

ФАМИС 

2012 

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 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Медицинска информатика 

Medical Computer Science 

2. Код ИНКИ-706 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Елена Влаху-Ѓоргиевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основи на биоинженерство 

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

информатичките технологии и нивната примена во медицината и со обработка на 

медицински податоци и сигнали. 

11. Содржина на предметната програма: Технолошки основи и научни концепти на кои се 

базираат современите медицински технологии, нуклеарна медицина. Медицински 

податоци, собирање, чување и употреба. Процесирање на медицински слики и податоци. 

Процесирање на медицински сигнали. Медицински компјутерски мрежи и системи. 

Безбедност и заштита на медицински податоци. Одлучување во медицината. 

Веројатносно резонирање. Примена на вештачката интелигенција во клиничката 

медицина. Дизајн и инженерство на системи. Стандарди во медицинската информатика. 

Етички, социјални и човечки фактори во медицинската информатика. Системи за 

управување и обнова на информации. Менаџмент и регистри на болести. Клинички 

системи за одлучување. Телемедицина. Компјутери во медицинска едукација. 

Визуелизација на медицински податоци. Дентална информатика. Актуелни медицински 

апликации за здравствена заштита. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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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 

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. E. H. Shortliffe, L. E. 

Perreault, G. 

Wiederhold, L. M. 

Fagan, L. M. Fagan  

 

Medical Informatics: 

Computer Applications 

in Health Care and 

Biomedicine (Health 

Informatics) 

Springer  2003. 

2. R. E. Hoyt, A. 

Yoshihashi, M. Sutton 

Medical Informatics: 

Practical Guide for the 

Healthcare Professional 

 2008 

 

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 Моделирање на е-Бизнис процеси 

E-Bussiness Process Modeling 

2. Код ИНКИ-707 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. 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:  Бизнис модели, Ставки на процесна е-бизнис 

трансформација, Методологии на моделирање на е-бизис процеси,  Мапирање, дизајн, 

развој и имплементација на  BMP,  WEB сервиси, SaaS, Cloud & Cloud Community 

computing, BPMI, BPEL, Open Source алатки, 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 Изработени и предадени проектни задачи 
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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. Weske, M. Business Process 

Management-processes, 

languages, architecture 

Springer, 

ISBN 978-3-

540-73521-2 

2000 

2. In Lee Transforming e-

business Practices and 

Aplications 

Hershey 

ISBN 978-1-

60566-911-3 

(ebook) 

2010 

3. J.Самервил Софтверско 

инженерство 

Прoсветно 

Дело 

ISBN978-

9989-0-0670-

8 

2008 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Мрежна форензика 

Network Forensics 

2. Код ИНКИ-708 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

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

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Податочни комуникации и мрежи 

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

анализа на мрежниот сообраќај и истрага на мрежни упади во компјутерско-

комуникациските системи 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во мрежна форензика.Стратегии за мрежни 

истраги. Најчести типови на мрежни инциденти. DoS и DDoS напади. Методи и техники 

за прибирање на докази. Анализа на мрежен податочен сообраќај во мрежни уреди и 

сервери. Анализи на ниво на пакет . Статистички анализи во мрежната форензика. 

Агрегација на логови од мрежни активности и настани. Веб прокси сервери, Концепт на 

маскиран мрежен идентитет. Анализа на системи за детекција и превенција на упад. 

Мрежно тунелирање. Мрежна форензика во безжични мрежи, лоцирање на безжични и 

мобилни мрежни уреди. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. Sherri Davidoff, 

Jonathan Ham 

Network Forensics: 

Tracking Hackers 

through Cyberspace 

Prentice Hall 2012 

2. Richard Bejtlich The Practice of 

Network Security 

Monitoring: 

Understanding Incident 

Detection and 

Response 

No Starch 

Press 

2013 

3. Симсонс Гарфинкел 

Џин Спафорд 

Безбедност и заштита 

на мрежниот 

сообраќај 

Абакус 

Комерц/Давид 

Компјутери 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. William J. Buchanan Introduction to Security 

and Network Forensics 

Auerbach 

Publications 

2011 

2.     

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Мултимедиски мрежи 

Multimedia Networks 

2. Код ИНКИ-709 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Зоран Котевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Принципи на мултимедиски системи 

Податочни комуникации и мрежи 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   

Познавање на различните технологии, стандарди и протоколи за мултимедиски 

комуникации. Студентите кои успешно ќе го завршат курсот ќе бидат обучени да 

инсталираат, конфигурираат и одржуваат мултимедиски комуникациски систем преку 

IP мрежи. Исто така, ќе бидат обучени за конфигурирање и одржување на системи за 

испорака на мултимедиски содржини.  

11. Содржина на предметната програма:  

Видови на мултимедиски мрежи: PSTN, POTS, ISDN, SS7, DSL, IP Networks (LAN, 

WAN, Internet); Мултимедиски сервиси: VoIP, VideoPhone, Audio/Video conference, 

VoD, TV; Стандардизациски тела: ITU, IETF; Стандардни аудио/видео формати за 

мултимедиски комуникации; Синхронизација и адаптација: Доцнење (Delay), 

Варијација на доцнењето (Jitter), Загуба на пакети, Контрола на оптовареноста на 

мрежата; Сигнални протоколи за мултимедиски комуникации (H.323, SIP); Контролни 

протоколи за Media Gateway уреди (MGCP, H.248 (MeGaCo); IP мултимедиски 

подсистем; Протоколи за пренос на мултимедиски содржини (RTP/RTCP, WbRTC); 

Протоколи за видео стриминг на снимени содржини (RTSP, RTMP, HTTP..); Квалитет 

на услугите (IntServ, DiffServ, RSVP, MPLS); Домашни мултимедиски мрежи (UPnP, 

DLNA, HGI); Мрежи за испорака на мултимедиски содржини (CDN), Мултимедиски 

сервиси преку Peer-to-Peer мрежи; Безбедност на мултимедиските мрежи. 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (аудиториски, 

лабораториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 80 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 10 бодови 
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усна) 

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. Зоран Котевски 
Мултимедиски мрежи 

(авторизирани предавања) 

Факултет за 

информатички 

и 

комуникациски 

технологии 

2014 

2. 

Juliet Bates, Chris 

Gallon, Matthew 

Bocci, Stewart 

Walker, Tom 

Taylor 

Converged Multimedia 

Networks 

John Wiley & 

Sons 

ISBN:  978-

0470025536 

2006 

1. 

Алберто Леон-

Гарсија, Индра 

Виџаја 

Комуникациски мрежи – 

Основни концепти и 

клучни архитектури 

Ars Lamina 

ISBN: 978-608-

4535-46-1 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач Година 

2. 

James F. Kurose, 

Keith W. Ross 

Computer Networking: A 

top-down approach (6
th

 

edition) 

Pearson 

Education 

ISBN: 0132-

856-20-4 

2013 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Оптички комуникации 

Optical Communications 

2. Код ИНКИ-710 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник доц. д-р Никола Рендевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Податочни комуникации и мрежи 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења за разбирање на 

оптичките комуникации и вештини за интеграција, изведба и одржување на оптички 

комуникациски мрежи. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во фотоника и оптика.Историски развој. Предности и недостатоци на оптичките 

комуникации. Електромагнетна теорија на пропгацијата на светлина. Оптички влакна, 

типови и нивни трансмисиони карактеристики. Дизајн на оптички кабли и нивни 

карактеристики. Интерконекција на оптички медиуми, спојки, спреги и изолатори. 

Извори на оптички сигнали: LASER и LED. Оптички детектори. Приеник со директна 

детекција. Засилување, конверзија на бранова должина и регенерација. Техники за 

модулација и демодулација. Архитектура на оптички предаватели и приемници. Техники 

за мултиплексирање, WDM, CWDM, DWDM. Пресметување на пропусен опсег во 

оптички влакна. Мерења во оптичките комуникациски мрежи. Оптички мрежи. Активна и 

пасивна оптичка мрежна опрема.Wavelenght Routing Networks. Circuit Switched, Packet 

Switched, Burst, и MPLS оптички мрежи. Оптички Етернет. Нови концепти: Радио преку 

Оптичко Влакно (Radio over Fiber - RoF) Модулирање на светлина со радио сигнал. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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 

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. Milorad Cvijetic, Ivan 

B. Djordjevic 

Advanced Optical 

Communication 

Systems and Networks 

Artech House  2013 

2. M.N. Bandyopadhyay Optical 

Communication and 

Networks 

PHI 2014 

3. Rajiv Ramaswami (, 

Kumar Sivarajan, Galen 

Sasaki 

Optical Networks: A 

Practical Perspective 

Morgan 

Kaufmann 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Јуџин Хехт Оптика ТАБЕРНАКУЛ 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 Програмирање на специјални ефекти и видео-

игри 

Special Еffects Game Programming 

2. Код ИНКИ-711 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

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

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): По завршување на курсот се очекува 

кандидатот да ги разбира концептите за програмирање на специјални ефекти и видео игри 

и да може да развива системи што содржат специјални ефекти како и да дизајнира и 

развива софтвер за видео игри. 

11. Содржина на предметната програма: Визуелни илузии, анатомија и физиологија на 

човечко око, визија, видови геометриски илузии, влијание на агли, илузии на длабочина, 

оддалеченост и боја. Напредни моделирачки техники; процедурални и фрактални модели; 

моделирање базирано на граматики; волуменско рендерирање; физички базирано 

моделирање; специјални модели на природни и синтетички објекти. Специјални ефекти 

со слики. Анимација, конвеционална и компјутерски подржана анимација; анимација на 

движење и движења на лица. Постапка на дизајнирање на игри; хиерархиска 

репрезентација на сцени; интеракција човек-компјутер; детекција на колизии; анимација 

на карактери; геометриски нивои на деталите; дизајнирање на околина; просторно 

подредување; специјални ефекти; програмска структура на играта. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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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 

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. Rollings А., Adams Е. Game Design New Riders 

Publishing 

2003 

2. Crawford C. Game Design New Riders 

Publishing 

2003 

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 Сензорски мрежи и системи 

Sensor Networks and Systems 

2. Код ИНКИ-712 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

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

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Податочни комуникации и мрежи 

 

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. Алгоритми за локализација, рутирање, самоорганизирање, агрегација, 

фузирање и класификација на податоци. 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. Преглед на дистрибуирани алгоритми за координација и само-

организација на сензорските системи. Современи техники за управување со податоци 

кај сензорските системи. Преглед на современи и идни примени на сензорските системи 

во заштита на природата, кај биолошките и безбедносните системи. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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.  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  

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Сервисно-ориентирани архитектури 

Service-Oriented Architecture 

2. Код ИНКИ-713 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Елена Влаху - Ѓоргиевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Веб-базирани системи и апликации 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е студентот да се 

запознае со сервисно-ориентираните архитектури и да се стекне со знаење за анализа и 

дизајн на системи користејќи пристап заснован на агенти. Да се запознае со трета и 

четврта генерација на Интернет системи, да совлада алатки да создава софтвер како 

сервис. 

11. Содржина на предметната програма:  Опис на сервисно-ориентирани архитектури 

(SOA) и веб сервиси. Опис на технологии за развој на веб сервиси, протоколи за 

комуникација (SOAP), јазик за опишување на веб сервиси (WSDL), регистар на веб 

сервиси (UDDI), како и други протоколи и технологии. Опис на бизнис ориентирани 

јазици (BPEL, BPMN, и други). Опис на концепти и барања за развој на софтвер како 

сервис. Структура на агент, составни делови, поделба на агенти. Концепти и техники за 

анализа на проблеми соодветни за реализација со агентни системи. Методологии за 

развој на агентни системи. Јазици за имплементација на агенти и комуникација помеѓу 

агенти. Апликативни домени - веб агенти, агентно-базирани игри, симулација на 

вештачки средини, моделирање на комплексни системи. Дистрибуирано одлучување и 

колаборативно решавање на проблем. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 80 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/проектни задачи  (презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 
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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 семинарски/проектни 

задачи 

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

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Анкета на студенти 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Nathan Griffiths,  

Kuo-Ming Chao 

Agent-Based Service-

Oriented Computing 

Springer 

e-ISBN 978-1-

84996-041-0 

2010 

2.  Michael Wooldridge An Introduction to 

Multiagent Systems 

John Wiley & 

Sons Ltd 

ISBN 978-0-

470-51946-2 

2009 

3.  Ендру С. Таненбаум, 

Мартин Вен Стин 

Дистрибуирани 

системи – Принципи 

и Парадигми 

Ars Lamina, 

ISBN 978-608-

4535-64-5 

2010  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Thomas Erl  SOA with .NET  Prentice Hall  2010  

2.  Nicolai M. Josuttis  SOA in Practice: The 

Art of Distributed 

System Design  

O'Reilly 

Media  

2007  

3.  Thomas Erl  SOA Principles of 

Service Design 

Prentice Hall  

ISBN 0-13-

234482-3 

2008   
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Системи на знаење 

Systems of Knowledge 

2. Код ИНКИ-714 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Наташа Блажевска - Табаковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се научат главните 

концепти на експертните системи и нивната архитектура. Да се запознаат со методите, 

техниките и системите за поддршка за донесување на одлуки како и анализа на 

одлуките. Да се запознаат со техниките за стекнување на знаење и репрезентација на 

знаење. По завршувањето на курсот студентите: ќе имаат продлабочени знаења за 

експертните системи; ќе можат да моделираат експертни системи кои се базираат на 

цврста и непрецизна логика, правила на одлучување и невронски мрежи како и да 

креираат кориснички профили. 

 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во Експертни системи. Архитектури на 

Експретните системи. Процесот на инженеринг на знаење. Репрезентација на знаење. 

Расудување со несигурност. Процес на стекнување на знаење. Непрецизирана логика. 

Анализа на одлуки, методи и техники за моделирање во процесот на донесување 

одлуки, проблеми на донесување на одлуки, дисциплини поврзани со донесување на 

одлуки, информациски аспекти на поддршка на одлуки. Системи базирани на правила. 

Агентско базирани експертски системи.  

Лабораториски и аудиториски вежби: Алатки и средини за развој и дизајн на Експертни 

системи.  

12. Методи на учење: Теоретска настава, лабараториски вежби, аудиториски 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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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.  Peter Jackson Introduction To Expert 

Systems 

Addison 

Wessley 

1999 

2.  Efraim Turban, Ramesh 

Sharda and Dursun 

Delen 

Decision Support and 

Business Intelligence 

Systems 

Prentice-Hall 2010 

3.  Dietmar Jannach, 

Markus Zanker, 

Alexander Felfernig and 

Gerhard Friedrich  

Recommender Systems: 

An Introduction  

Cambridge  2010  

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 Складишта на податоци и аналитичка 

обработка 

Data Warehouses and Analytical Processing 

2. Код ИНКИ-715 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

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

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Дизајн и имплементација на бази на податоци 

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

на организација и манипулација со податоци 

11. Содржина на предметната програма: Основни концепти и архитектура на складиштата 

на податоци. Проток на податоци, податочни центри, метаподатоци, компаниски и 

секторски складишта на податоци, статистичко процесирање, временски променливи 

податоци, проток на податоци, грануларност, придружени трошоци. Моделирање на 

складишта на податоци - податочни модели. Организација на податоците: ѕвездеста 

шема и снегулка шема на складиште на податоци. Хиперкоцки и повеќедимензионални 

бази на податоци. Технологии за аналитичка обработка (ОLAP) на податоци. 

Проширувања на SQL стандардот за потребите на ОLAP. Врска помеѓу оперативните 

бази на податоци и складиштата на податоци. Автоматско ажурирање на податоците во 

складиштата на податоци, прочистување и агрегација на податоците (ETLпроцеси). 

Изготвување на извештаи од складишта на податоци. Анализа на дистрибуирани 

податоци; Администрирање на складишта 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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. Inmon W. H.  Building the Data 

Warehouse  

Wiley 

Publishing, 

Inc. 

2005 

2. Imhoff C., Galemmo N., 

Geiger J.G. 

Mastering Data 

Warehouse Design: 

Relational and 

Dimensional 

Techniques 

John Wiley & 

Sons Inc. 

2003 

3. Golfarelli М., Rizzi S. Data Warehouse 

Design: Modern 

Principles and 

Methodologies  

McGraw Hill  2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Rafanelli M. Multidimensional 

Databases: Problems 

and Solutions 

Idea Group 

Inc. 

2003 

2. Reeves L.L. A Manager's Guide to 

Data Warehousing 

Wiley 

Publishing, 

Inc. 

2009 

3. Hammergren T.C., 

Simon A.R. 

Data Warehousing For 

Dummies 

Wiley 

Publishing, 

Inc. 

2009 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Електронски трансфери на пари и плаќања 

Electronic Funds Transfers and Payments 

2. Код ИНКИ-716 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Марина Блажековиќ 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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/ до 50 бода 5 (пет) (F) 
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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.  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 Менаџмент на ИКТ проекти 

ICT Project Management 

2. Код ИНКИ-717 

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 4/7 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): По завршувањето на предметот се 

очекува студентот да ги разбира и има продлабочено знаење во примена на техниките и 

методите за управување со ИКТ проекти, да има продлабочено знаење во утврдување 

софтверски и системски барања, познавање на метриките за следење на проекти и 

евалуација, да има знаење да примени техники за управување со барањата на разни 

проектни интересни групи, знаење за примена на техnики за aнализа на трошоци, 

знаење за изготвување на извештаи, познавање на практични софтверски алатки за 

управување со проектен циклус. 

11. Содржина на предметната програма:  Управување со животниот циклус на еден ИКТ 

проект: утврдување на барања, дизајн, имплементација; проблеми на интеграција на 

системи и на бази на податоци; управување со мрежата; следење на проекти, метрики и 

евалуација на системски перформанси; управување со очекувањата на управата, 

клиентите, членовите на тимот и други; утврдување на барања за стручна оспособеност; 

анализа на цена-ефективност; техники на презентирање и изработка на извештаи; 

менаџмент на бихејвиорални и технички аспекти на еден проект; менаџмент на 

промени; софтверски алатки за следење и набљудување на проекти; софтверски алатки 

за тимска работа. 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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 

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. Рори Бурк  Проектен менаџмент: 

Плански и контролни 

системи  

  

2.  Hughes, B., and 

Cotterell, M.  

Software Project 

Management, 5th 

edition  

McGraw-Hill 

Educatioн  

2009  

3.  Иан Самервил  Софтверско 

инженерство  

Просветно 

дело  

2009  

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 Претприемничка економија 

Entrepreneurial Economics 

2. Код ИНКИ-718 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Божидар Миленковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): ги воведува студентите во 

претприемништвото преку симулација на пазарот, којашто демонстрира како 

претприемништвото промовира економска активност и придобивки за општеството; 

студентите ги истражуваат и анализираат економските системи и улогата на 

претприемачот во општеството. 

11. Содржина на предметната програма: Придобивки од претприемничките активности. 

Улогата на претприемачот во економијата. Претприемачот и синџирот на понуда. Избор 

на вистинскиот тип на бизнис организација. Вештини на човечкиот капитал. Менаџмент 

на ризик. Финансирање на претпријатието. Важноста на кредитниот-рејтинг за 

претприемачот. Претприемачот и човечкиот капитал. Важноста на маркетингот за 

претприемачот. Бизнис план – препознавање на можност, бизнис планирање и бизнис 

презентација. 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. Barbara Flowers,  

Brent D. Hales,  

Gregory Valentine 

Entrepreneurship 

Economics 

Council for 

Economic 

Education 

(http://entrep

econ.councilf

oreconed.org)  

2014 

2. Таки Фити Економија Економски 

факултет – 

Скопје 

2008 

 3. Таки Фити, Верица 

Хаџи-Василева – 

Марковска, Милфорд 

Бејтмен 

Претприемништво Економски 

факултет – 

Скопје 

2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

http://entrepecon.councilforeconed.org/
http://entrepecon.councilforeconed.org/
http://entrepecon.councilforeconed.org/
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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 

Organizational Behavior and Development 

2. Код ИНКИ-719 

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 4/7 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. 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) 

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+0 
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14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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.  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 

2.      

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Безжични и мобилни мрежи 

Wireless and Mobile Networks 

2. Код ИНКИ-801 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Никола Рендевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Податочни комуникации и мрежи 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување на знаења неопходни за 

разбирање, примена и развој на технологиите во модерните безжични и мобилни 

компјутерско-комуникациски мрежи 

11. Содржина на предметната програма: Генерации на безжични мрежи и историски развој 

на безжичните комуникации. Безжичен комуникациски канал, предавател, приемник. 

Фреквентен опсег. Носител. Капацитет и спектрална ефикасност на безжични 

комуникациски канали. Концепт и  структура на целуларна безжична мрежа. 

Модулација и Демодулација. Симбол. Модулациски техники во безжичните 

комуникации. Вовед во антени. Негативни ефекти и физички феномени при 

пропагацијата во статичка и мобилна средина. Меѓусимболна интерференција. 

Елиминација на ефектите од безжичниот канал, Еквализација и проценка на канал. 

Техники за безжичен пренос со еден и повеќе носители. FDM, OFDM, SC-FDE. Техники 

за пристап до безжичен комуникациски канал, TDMA, CDMA, OFDMA. Доделување на 

канал и протоколи. MIMO и RAKE. Широкопојасни безжични и мобилни мрежи. 

Дигитално процесирање во безжичните мрежи во основниот бенд - хардвер и софтвер. 

Безжични мрежни интерфејси. Безжичен радио спектар и стандардизација кај 

безжичните мрежи од сите размери. Буџетирање на линк и планирање во безжичните 

мрежи. Проектирање на локални безжични мрежи, утврдување на брзина на податочен 

трансфер и избор на опрема. Модерни и следни генерации на безжични и мобилни 

мрежи од сите размери и топологии. 3G, 4G, 5G. 

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+0 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 80 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. 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. Dharma P. Agrawal, 

Qing-An Zeng 

Introduction to 

Wireless and Mobile 

Systems 

Cengage 

Learning 

2015 

2. Clint Smith, Daniel 

Collins 

Wireless Networks McGraw-Hill 

Professional 

2014 

3. Вилијам Сталингс Безжична 

комуникација и 

Мрежи 

Абакус 

комерц - 

Скопје 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Давид Тсе 

Прамод Висванат 

Основи на безжична 

комуникација 

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 Вештачка интелигенција за видео-игри 

Artificial Intelligence for Games 

2. Код ИНКИ-802 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

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

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите кои успешно ќе го завршат курсот ќе бидат обучени за креирање на напредни 

компјутерски игри и притоа ќе стекнат солидни познавања од Fuzzy логика, невронски 

мрежи, графови итн. 

11. Содржина на предметната програма: 

Finite state машини; Fuzzy логика и Невронски мрежи за креирање на паметна 

интеракција помеѓу елементите на компјутерската игра; Детерминистички и 

недетерминитички техники за креирање на вештачка интелигенција; Баесови техники за 

non-player карактери; машинско учење; виртуелна социјална еволуција; Графови; Теорија 

на одлучување; Рационално и ирационално однесување. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ian Millington Artificial Intelligence 

for Games 

ELSEVIER 

Inc. 

2009 

2.  Mat Buckland Programming Game AI 

By Example 

 

Worldware 

Publishing 

2005 

3. Стјуарт Расел 

Питер Норвиг 

Вештачка 

интелигенција, 

современ приод 

Абакус 

Комерц/Давид 

Компјутери 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ian Millington Artificial Intelligence 

for Games 

ELSEVIER 

Inc. 

2006 

2.  Dave Mark Behavioral 

Mathematics for Game 

AI 

 

Course 

Technology 

2009 

3.  Steven Rabin Game AI Pro: 

Collected Wisdom of 

Game AI Professionals 

 

CRC Press 

 

Taylor & 

Francis Group 

2014 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Виртуелизација и пресметување во облак 

Virtualization and Cloud Computing 

2. Код ИНКИ-803 

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 4/8 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 

Податочни комуникации и мрежи 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Овој предмет ќе го оспособи студентот 

со основни познавања за концептот на облак и услуги во облак како и можност на 

имплементација на облак со отворен код. 

11. Содржина на предметната програма: Виртуелизација на процесор, меморија и 

складиште, Виртуелни машини, концепти и примена, инсталација и прилагодување, 

Aрхитектура и организација на облак, еластичност, скалабилност, повеќестанарство 

(multi-tenancy), споделување на ресурси, основни модели на сервиси во облак - Software 

as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) and Infrastructure as a Service (IaaS), 

приватен и јавен облак, хибриден облак, социјален облак, комерцијален облак и облак 

со отворен код, предности и недостатоци, проблеми на интероперабилност, техники за 

оптимално искористување на ресурси во облак, перформанси во облак, стандарди за 

безбедност, безбедносни ризици и придобивки. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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.  Stephen R Smoot, Nam 

K Tan  

Private Cloud 

Computing: 

Consolidation, 

Virtualization, and 

Service-Oriented 

Infrastructure  

Elsevier  2011  

2.  Christian Baun, Marcel 

Kunze, Jens Nimis, 

Stefan Tai  

Cloud Computing 

Web-Based Dynamic 

IT Services  

Springer  2011  

3.  George Reese  Cloud Application 

Architectures  

O’Relly  2009  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Paul Barham, Boris 

Dragovic, Keir Fraser, 

Steven Hand, Tim 

Harris,  

Alex Ho, Rolf 

Neugebauery, Ian Pratt, 

Andrew Warfield  

Xen and the Art of 

Virtualization  

ACM  2003  

2.  Amazon Web Services  Virtual Private Cloud  Amazon  2012  

3.  Venkata Josyula, 

Malcolm Orr, Greg 

Page  

Cloud Computing: 

Automating the 

Virtualizad Data 

Center  

Cisco Press  2011  
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Е-здравство 

Electronic Health Records 

2. Код ИНКИ-804 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Наташа Блажеска-Табаковска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

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

електронските здравствени записи, вклучување на комплексни податоци со висок степен 

на безбедност, интеграцијата на податоци од повеќекратни апликативни системи, како и 

со техничката инфраструктура неопходна за функционирање на електронските 

здравствени записи. 

11. Содржина на предметната програма: Преглед на ИТ во здравството и електронски 

здравствени записи (ЕЗЗ). Workflow во здравствената заштита и реинженеринг на бизнис 

процеси. Функционалност и сертификација на ЕЗЗ. Онлајн употреба на ЕЗЗ. Безбедност 

на ЕЗЗ. Дизајн и перформанси на техничка инфраструктура за ЕЗЗ: дистрибуирани 

архитектури,  компјутерски мрежи и нивна безбедност. Интероперабилност. Е-медицина.  

М-здравство. Телемедицина. Телездравство. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. Jerome Carter Electronic Health 

Records Second Edition 

– A Guide for 

Clinicians and 

Administrators 

American 

College of 

Physicians 

ACP Press 

2008 

2. Vipin Kumar Informational 

Discovery on 

Electronic Health  

Records 

CRC Press 2010 

3. Joseph Tan, Editor  E-Health Care 

Information Systems:  

An Introduction for 

Students and 

Professionals 

Jossey-Bass 2005 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Halit Eren (Editor), John 

G. Webster 

The E-Medicine, E-

Health, M-Health, 

Telemedicine, and 

Telehealth Handbook 

(Two Volume Set): 

Telemedicine and 

Electronic Medicine 

 

CRC Press 2015 

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-учење 

E-Learning 

2. Код ИНКИ-805 

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 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: Вовед во електронско учење. Принципи за 

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

електронско учење. Концепт на виртуелна училница и споредби со класично учење. 

Градење на архитектура за електонско учење. Алатки и технологии за електронско 

учење. Мултимедијални содржини кај системите за електронско учење. Интеграција на 

системите за електронско учење во web средини. Безбедност на системите за 

електронско учење. Методи за заштита и архивирање на податоци кај системите за 

електронско учење. Квалитет на системите за електронско учење. Learning Management 

System (LMS). Приципи и дизајн на електронски тестoви и анкети (проверка на 

знаењата и припрема на статистика и извештаи). Комерцијални и Open Source системи 

за електронско учење. Дизајнирање на колаборативни содржини. Идни развојни 

платформи. 

Аудиториски и лабараториски вежби: Moodle систем и АTutor. Дизајн и развој на 

додатни модули во Moodle и Аtutor. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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 

Hardcover 2000 

2. Saul Carliner and Patti Shank The E-Learning 

Handbook: A 

Comprehensive 

Guide to Online 

Learning 

Hardcover 2008 

3 William Rice Moodle Teaching 

Techniques 

Paperback 2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

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         

3.     

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 Интелигентни системи 

Intelligent Systems 

2. Код ИНКИ-806 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. 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 знаење за интелигентните системи и нивната примена во повеќе научни 

дисциплини. 

11. Содржина на предметната програма: Интелигенција. Вештачка интелигенција. Вовед во 

интелигентни системи. Структурирано претставување на знаење (едноставни структури 

на знаење, декларативни репрезентации). Прецизна и fuzzy логика. Fuzzy логичко 

управување. Модели на реални системи. Интелигентни системи и системи и учење. 

Ненадгледувано учење и алгоритми за кластерирање. Надгледувано учење, 

класификација и модели на класификатори (машини со носечки вектори (SVM), 

невронски мрежи, одлучувачки дрва). Видови на невронски мрежи и управување со 

помош на невронски мрежи. Комбинирање на класификатори. Еволутивно 

пресметување и примена. Препознавање на облици и говор. Основи на когнитивна 

наука (перцепција, осознавање, меморирање и учење). 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. Adrian A. Hopgood Intelligent Systems for 

Engineers and 

Scientists, 

Third Edition 

CRC Press 2011 

2. S. Sumathi, Surekha 

Paneerselvam 

Computational 

Intelligence 

Paradigms Theory & 

Applications using 

MATLAB 

CRC Press 2010 

3. A. M. Meystel  Intelligent Systems: 

Architecture, Design, 

and Control  

 2002 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

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

Intelligent Systems 

Design: Theory, Tools 

and Applications  

 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 Информациски системи во здравството 

Health Information Systems 

2. Код ИНКИ-807 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Снежана Савоска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Основи на информациски системи 

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

здравствените информатички системи и останатите информатички технологии кои се 

користат во здравството и здравствената заштита, дизајнирање, имплементација и 

одржување на информациски системи во здравството. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во информациски системи во здравството. 

Креирање на UML дијаграми. Поим за здравствена услуга, видови здравствени услуги. 

Следење на состојбата на пациентите. Софтверски апликации во медицината. Примена на 

информатички технологии во здравствена заштита. Поврзување на медицинските уреди 

со компјутерски систем. Дигитално досие и дигитална историја на пациент. Електронски 

здравствен запис (EHR). Електронски медицински запис (EMR). Архивирање и 

документирање на информации за пациентите. Информациски системи во фармација. 

Информациски системи во медицина. Интегрирани информациски системи во 

здравството. Бази на податоци со регистар на болести. Клинички информациски системи. 

Размена на здравствени информации. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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 

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. Tan, J. 

Healthcare Information 

Systems and Informatics 

(Advances in Healthcare 

Information Systems and 

Informatics) 

IGI Global 2008 

2. 
Beaver, K. 

Healthcare Information 

Systems 
CRC Press 2003 

3. 

Wager, K.A., Lee, 

F.W., & Glaser, J.P. 

Health Care Information 

Systems: A practical 

approach for health care 

management, 3rd edition 

 

 Jossey-Bass 

 

 2013 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



  
201 

                      

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

 

1. Наслов на наставниот предмет ИТ безбедносни политики и процедури 

IT Security Policies and Procedures 

2. Код ИНКИ-808 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Благој Ристевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да им се овозможи на ИТ 

професионалците да имплементираат безбедносни политики за поддршка на 

организациските цели 

11. Содржина на предметната програма: Методологии за индентификација, квантификација,  

справување и контролирање на безбедносни ризици. Пишување на ИТ риск-менаџмент 

планови, стандарди и процедури кои идентификуваат алтернативни сајтови за 

процесирање на апликации со критична мисија, како и техники за опоравување на 

инфраструктурата, системите, мрежите, податоците и пристапот на корисниците. 

Опоравување од катастрофи (disaster recovery); управување со информациска безбедност; 

заштита на имот, персонал и опрема; заштита на сензитивни и класифицирани 

информации; проблеми на приватност; злонамерни активности. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. Peltier, T. R. Information security 

policies and 

procedures: A 

practitioner's reference 

(2nd ed.) 

Auerbach 

Publications,  
New York, 

NY/London 

2004 

2. Sari Greene Security Program and 

Policies: Principles and 

Practices, 2/E 

Pearson IT 

Certification 

2014 

3. Дитер Голман Компјутерска 

Сигурност 

Ад вербум 2010 

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 Компјутерски интегрирано производство 

Computer-Integrated Manufacturing 

2. Код ИНКИ-809 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Андријана Боцевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Компјутерски-потпомогнат дизајн и производство 

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

студентите со интегрирањето на компјутерскиот дизајн, инженерството, 

производството, процесното планирање и симулацијата на процесите и системите, за 

оптимизирање на операциите, подобрување на калитетот на производот и намалување 

на трошоците за производство. 

11. Содржина на предметната програма: Производни системи, компјутерски потпомогнат 

дизајн и инженерство, компјутерски потпомогнато производство, компјутерски 

потпомогнато планирање на процеси, компјутерски симулации на производните 

процеси и системи, групна технологија. Компјутерски интегрирани производни 

системи: ќелиско производство; флексибилни производни системи, холонско 

производство, навремено производство, комуникациски мрежи во производството, 

вештачка интелигенција, економичност. 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. 
Стивен Р. Шмид 

Сероп Калпакџијан 

Производно 

инженерство и 

технологија 

Ars Lamina 2009 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 

1. P. Radhakrishnan  

S. Subramanyam 

V. Raju 

CAD/CAM/CIM 
New Age 

International 
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 Мобилни апликации 

Mobile Applications 

2. Код ИНКИ-810 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Елена Влаху – Ѓоргиевска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Податочни комуникации и мрежи 

10. Цели на предметната програма (компетенции): По завршувањето на предметот се 

очекува студентот да ги разбира и има продлабочено знаење во примена на 

технологиите и алатките за oрганизирање, складирање, прибирање и обработка на 

податоци во дистрибуирана мобилна и сеприсутна околина. 

11. Содржина на предметната програма: Интеграција на мобилни апликации во 

информациски системи. Мобилни апликации и нивна интероперабилност со веб 

базирани решенија. Мобилни сензорски технологии и апликации. Мобилни сензорски 

системи. Технологии за комуникација кај мобилните апликации. Интеграција со бази на 

податоци. Мобилни анимирани графики. Мобилни социјални мрежи, локациски 

базирани апликации и игри, м-банкарство, м-бизнис, м-учење, мобилни здравствени 

сервиси. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 80 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 80 бодови 

17.2. Семинарска работа/проектни задачи  (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) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Изработени и предадени семинарски/проектни 

задачи 

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

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Евалуација и самоевалуација 

Анкета на студенти 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Reza B’Far  Mobile Computing 

Principles: Designing 

and Developing Mobile 

Applications with UML 

and XML  

Cambridge 

University 

Press  

ISBN-13 978-

0-521-81733-2 

2005  

2.  James A.Brannan  IPhone SDK 

programming  

Mc Graw Hill  

ISBN: 978-0-

07-162650-7 

2009  

3.  Пол Дејтел, Харви 

Дејтел 

Како да се програмира 

во Java (осмо издание) 

Ars Lamina, 

978-608-4535-

61-4 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ivo Salmre  Writing Mobile Code: 
Essential Software 

Engineering for 

Building Mobile 

Applications 

Addison 

Wesley  

ISBN-13: 

978-

0321269317 

2005  

2.     

3.     



  
207 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Податочно рударење и аналитика на големи 

количества податоци 

Data Mining and Big Data Analytics 

2. Код ИНКИ-811 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Благој Ристевски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

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

запознаат со основите концепти и на модерните техники од областа на рударење на 

податоци. По завршувањето на курсот кандидатите ќе имаат продлабочени знаења за 

техниките и алгоритми за рударење на податоци како и статистичка обработка и 

анализа на податоците; ќе можат успешно да применат алгоритми за рударење на 

податоци при решавање на реални проблеми на големи податочни множества; ќе можат 

да конципираат, анализираат, реализираат и проценат перформанси на систем за 

рударење на податоци; ќе се запознаат со главните предизвици во дадената област како 

и домените во кои активно се истражува, како и работа со актуелни алатки за податочно 

рударење и аналитика на големи количества податоци. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во податочно рударење, подготовка на 

податоци и избор на особини, претпроцесирање на податоци, дискретизација, 

интеграција и трансформација, редукција на димензионалноста. Предиктивно 

моделирање, предвидување и класификација. Методи за кластерирање и метрики за 

растојание. Веб метрики и веб рударење. PageRank алгоритам. Методи на k-најблиски 

соседи, Баесов класификатор, дрва за одлучување, регресиони модели, машини со 

носечки вектори, правила на асоцијација, правила на одлучување. Евалуација на 

кластерирање и проценка на перформанси. Техники на визуелизација на податоци. 

Рударење на текстуални податоци, биолошки податоци, рударење на временски серии и 

на мултимедиски податоци. Анализа на социјални мрежи. Методи за класификација. 

Машини со носечки вектори. Валидација на моделите за класификација. Користење на 

софтверски пакети за податочно рударење: Weka, Orange, RapidMiner. Вовед во 

аналитика на големи количества податоци. Теорија, методи, технологија и алатки за 

аналитика на големи количества податоци. Работа со R, R Studio, Hadoop, SAP HANA. 

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+0+2 

14. Распределба на расположивото време 180 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 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.  Jiawei 

Han,MichelineKamber 

and Jian Pei  

Data Mining: Concepts 

and Techniques (Third 

Edition)  

ElsevierInc  2012  

2.  Tan, Steinbach, Kumar  Introduction to Data 

Mining  

Addison 

Wesley  

2005  

3.  Ian H. Witten, Eibe 

Frank, Mark A. Hall  

Data Mining: Practical 

Machine Learning 

Tools and Techniques  

Morgan 

Kaufmann  

2011  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Jure Leskovec, Anand 

Rajaraman, Jeffrey D. 

Ullman 

Mining of Massive. 

Datasets 

Stanford 

Univ. 

2014 

2.  Florin Gorunescu  Data Mining: Concepts, 

Models and Techniques  

Springer  2011  

3. Daniel T. Larose  Discovering 

Knowledge in Data: An 

Introduction to Data 

Mining  

Wiley-

Interscience  

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Програмирање за мобилни платформи 

Development for Mobile Platforms 

2. Код ИНКИ-812 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

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

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентот со вештини за 

развивање апликации наменети за популарни мобилни (смартфон) и таблет платформи 

11. Содржина на предметната програма: Основи на програмирање за мобилни и таблет 

платформи. Опис на популарни мобилни и таблет платформи и околини за развивање на 

софтвер за нив. Користење на библиотеки за програмирање. Интеракција со хардверски 

елементи на уредите: камери, акцелерометар, екран на допир, тастатура, GPS, итн.  

Клиент/сервер архитектура за мобилни уреди. Повеќејазичност. Дебагирање во 

симулатор и хардверски уред. Припрема за објавување на апликациите. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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. Joseph Annuzzi Jr., 

Lauren Darcey, Shane 

Conder 

Introduction to Android 

Application 

Development: Android 

Essentials (4th Edition) 

Addison-

Wesley 

Professional, 

ISBN-13: 

978-

0321940261 

2013 

2. Брус Екел Да се размислува во 

Јава 

Арс Ламина 2009 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Joe Conway, Aaron 

Hillegass, Christian 

Keur 

iOS Programming: The 

Big Nerd Ranch Guide 

(4th Edition) 

Big Nerd 

Ranch 

Guides, 

ISBN-13: 

978-

0321942050 

2014 

2. Rob Cameron Pro Windows Phone 

App Development 

(2
nd

 Edition) 

Apress,  

ISBN-13:   

978-

1430239369 

2011 

3. Paul J. Deitel, Harvey 

M. Deitel, Abbey Deitel 

iOS 8 for Programmers: 

An App-Driven 

Approach with Swift 

(3rd Edition) 

Prentice Hall, 

ISBN-13: 

978-

0133965261 

2014 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на наставниот предмет Роботика и автоматизација 

Robotics and Automation 

2. Код ИНКИ-813 

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 4/8 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): Во овој курс студентите се запознаваат 

со основните концепти на роботиката. Дадени се примери за три големи класи роботи: 

манипулатори, одечки роботи и роботи кои се движат на друг тип погон, пр. тркала. 

Студентите се воведуваат во концептите на роботско чувствување на светот преку 

роботските сензори. Се воведуваат во повеќе-роботски системи. 

11. Содржина на предметната програма: Дефиниција на поимот “робот” и роботика како 

дел од вештачката интелигенција. Објаснување на односот помеѓу индустриската 

роботика и “интелигентната роботика. Запознавање со сензорски и актуаторски делови 

од роботскиот систем. Интердисциплинарни аспекти на роботика (вовед во механика на 

роботи). Од сигналите од сензорите до високонивовски симболи. Роботите како 

отелотворени системи на вештачката интелигенција. Моделирање на однесување на 

роботски системи. Запознавање со концептите: состојба, место и навигација. Вовед во 

повеќе-роботски системи. Програмирање на роботите. 

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 2+1+2 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. Џон Џ. Крег  Вовед во роботика: 

Механика и контрола  

АД Вербум  2010  

2.  Томас Р. Курфес Прирачник за 

роботика и за 

автоматизација 

Датапонс 2012  

3.  Марк В. Спонг 

Сет Хатчисон 

М.Видјасагар 

Моделирање и 

управување на 

роботите 

Датапонс 2012  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Arbnor Pajaziti 

Marina Mijanovic 

Markus 

Robotics  

(teaching material) 

TEMPUS 

DRIMS proj. 

158644-JPCR 

2012 

2.  Ramona Markoska RobotC programming 

(teaching material) 

TEMPUS 

DRIMS proj. 

158644-JPCR 

2012 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Системи за поддршка на одлучувањето и 

бизнис интелигенција 

Decision Support Systems and Business 

Intelligence 

2. Код ИНКИ-814 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. 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 студентите да ги 

разберат основите на управување со информациите и нивното значење во донесувањето 

одлуки и стратегиското планирање, со анализите на информациите во BI системите и 

интелигентните системи. Проектирањето на DSS информациските системи за поддршка 

на групно и поединечно одлучување, управувачките информациски системи и бизнис 

интелигенција, системите кои поддржуваат колаборација и комуникација, системите за 

управување со знаење и дигиталната економија 

11. Содржина на предметната програма: Системи за поддршка на одлучување и BI, 

моделирање и поддршка за одлучување, концепти, методологија, технологии и анализа. 

Суштина на BI, складишта на податоци, бизнис анализи и визуелизација, текст и web 

mining, дрвја на одлуки. Интелигентни системи за управување со информации, системи 

за колаборација и комуникација, GDSS, управување со знаењето. Глобализација и 

примена на IT во меѓународниот бизнис. Развој и имплементација на DSS/GDSS 

системите, интеграција, влијание и иднина на МИС системите. Алатки за SPO и 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 2+0+3 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 
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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. Turban E.,Aronson J.E., 

Liang T.P., Sharda R.  

Decision support and 

Business intelligence 

systems, Eight edition  

Pearson, 

Prentice Hall  

2007  

2.  Efraim Turban, Ramesh 

Sharda and Dursun 

Delen  

Decision Support and 

Business Intelligence 

Systems  

Prentice-Hall  2010  

3. Савоска Снежана Управување со 

информации и 

одлучување 

ФАМИС, 

УКЛО-

Битола 

2013 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Albright, Winston, 

Zappe  

Data analysis & 

decision making  

Thompson  2006  

2. Лаудон К.К., Лаудон 

Џ.П. 

Менаџмент 

информациски 

системи  

 

Арс Ламина 2010 

3. Henry C., jr. Lucas  Information 

technology: Strategic 

Decision-Making for 

Managers  

  

  4. C. Kahraman Managerial Decision 

Making Applications in 

Logistics and 

Information  

Management 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Интернет банкарство 

Internet Banking 

2. Код ИНКИ-815 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Марина Блажековиќ 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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 Изработени и предадени проектни задачи 
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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.  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.      

2.      

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Оперативен менаџмент на техничка поддршка 

Technical Support Opperations Management 

2. Код ИНКИ-816 

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 4/8 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): По завршувањето на курсот се очекува 

студентот да ги разбира методите и системите за решавање на ИТ проблемите преку 

обезбедување на квалитетна техничка поддршка. 

11. Содржина на предметната програма: Концепти на техничка поддршка, Типови на 

техничка поддршка, Системи за техничка поддршка и нивна поврзаност со системите за 

поддршка на оперативни процеси, управување со корисници и ресурси, процеси на 

техничка поддршка (управување со проблеми, системи за известување, решавање на 

конфликти, нишки на одговорности), основни принципи за буџетирање системи за 

техничка поддршка, организација за поддршка на системите за техничка поддршка, ITIL 

транзиција и функционирање на сервисите (Service transition and Service operations), 

Реализација на системи и организација за техничка поддршка (договори за системска 

поддршка, SLA, локална поддршка, телефонски системи за техничка поддршка, 

Интернет базирани системи за техничка поддршка, телематски системи, за техничка 

поддршка). 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

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) 
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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. Fred Beisse  A Guide to Computer 

User Support for Help 

Desk and Support 

Specialists 

Course 

Technology  

2012  

2.  D. Russell Steffy  In A Perfect World, A 

Survival Guide for the 

Help Desk Technician  

CreateSpace 

Independent 

Publishing 

Platform  

2011  

3.  Cabinet Office  ITIL Service Operation 

- Book  

The Stationery 

Office, UK 

government 

official publisher  

2011  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Don R Crawley, Paul R 

Senness  

The Compassionate 

Geek: Mastering 

Customer Service for 

I.T. Professionals  

soundtraining.net  2011  

2.  Ivanka Menken, Claire 

Engle  

Help Desk Manager - 

Complete Certification 

Kit: Essential Study 

Guide and eLearning 

Program - 2nd ed.  

Emereo Pty Ltd  2011  

3.  Mr. Phil Gerbyshak  Service Desk 

Manager's Crash 

Course  

CreateSpace  2012  
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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 

Intellectual Capital and Competitiveness 

2. Код ИНКИ-817 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Божидар Миленковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

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

интелектуалната сопственост за малите и отворени економии како што е македонската, 

во склад со светските трендови кои налагаат дека следната генерација на „економски 

индустрики бум“ ќе биде во т.н. мека технологија, а таа е во директна корелација со 

интелектуалната сопственост во секој нејзин аспект, преку што на еден (мал) бизнис 

може да му се обезбеди т.н. дополнителен капитал 

11. Содржина на предметната програма: Иновациии (патенти) – патентирањето на некој 

пронајдок или изум му дава монополско право на користење и продажба на патентот 

исклучиво на неговиот сопственик како индивидуа или бизнис. Трговски марки – 

трговските марки ја спречуваат нелојалната конктренција, го поттикнуваат 

брендирањето, отворааат нови пазари и го диференцираат производот или услугата од 

другите конкуренти на пазарот.Индустриски дизајн – како форма на производите,  

нивното пакување, изгледот, текстурите и специфичностите на дизајнот кои се под 

ексклузивна заштита на произвиодителот. Географски индикатори – на потрошувачите 

им овозможуваат сигурнот во изборот на производ или начин на производство застапен 

само во посебни региони во кои однапред е утврден начинот, постапката и квалитетот 

на производите. Авторски права – при изработка на: дата-бази, веб-страни, дигитални 

дела, компјутерски програми, технички цртежи. Искористување на интелектуалната 

сопственост како дополнителна вредност или додатен капитал на еден бизнис може да 

му донесе доста големи продобивки, било да се работи за освојување нови клиенти, 

извезување на други пазари, финансирање на нови производи и брендови, маркетинг, 

лиценцирање  или зачувување на трговските тајни. 

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 2+2+1 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 10 часови 

16.3. Домашно учење 80 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 

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.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мирјана Поленак-

Аќимовска, Јадранка 

Дабовиќ-Анастасовска, 

Владо Бучковски, 

Валентин Пепељугоски 

Интелектуална 

сопственост и 

индустриска 

сопственост 

Правен 

факултет 

„Јустинијан 

Први“ 

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 Етички норми во информатиката 

Ethical Issues in Computer Science 

2. Код ИНКИ-818 

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 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Драган Груески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметот има за цел да ги запознае 

студентите со основните морални стандарди и етички принципи. Преку неговото 

изучување ќе можат да прават разлика помеѓу личната и професионалната (деловна) 

етика во специфичната област на информатичкото работење, како и да ги разберат 

предностите на етичкиот модел при одлучувањето. Во предметот посебно се 

акцентирани проблемски прашања од информатичката област. По совладувањето на 

предметот од студентите се очекува:   

- да ги разбираат суштинските определеби на предметните поими и јасно да ги 

диференцираат поставките на некои теориски модели 

- да се способни да се согледаат клучните културни, општествени, правни и 

етички аспекти на ИКТ, влијанието на ИКТ, значењето и професионалните 

одговорности на ИКТ професионалците; 

- да се способни критички да се согледаат и дискутираат потенцијалните 

ризици што со себе ги носи ИКТ, вклучувајќи ги и последиците од нејзиниот 

развој врз развојот на човештвото; 

- да се  стекнат со информации за националните и меѓународните закони за 

спречување и заштита од компјутерскиот криминал. 

11. Содржина на предметната програма:  (I) Етика - историски развој; (II) Морални 

стандарди и етика (III) Лична етика (IV) Етика при работа и соработка со колеги / 

Професионализам – професионална  и етичка одговорност; (V) Етика во деловниот свет 

и нејзини принципи (VI) Методи и алатки за анализа на етичките аргументи;  (VII) 

Eтички модел на одлучување (VIII) Општествениот контекст на информатиката во 

светло на глобализацијата;  (IX) Одржување свесност за последиците и злоупотреба на 

информатичка моќ; (X) Ризици и одговорности на компјутерските системи; (XI) 

Интелектуална сопственост - Авторско право, патенти и трговски тајни; (XII) 

Софтверски патенти; Софтверско пиратство и Комјутерски криминал; (XIII) Приватност 

и јавна слобода - eтичка и правна основа за заштита на приватноста;  

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+0 

14. Распределба на расположивото време 180 часови 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

45 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 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 

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. Орлиќ, Р. Утилитаризам и 

пословна етика 

Мали Немо. 

Панчево 

2007 

2. Груески, Д. Деловна етика  

(предавања) 

ФИКТ, 

Битола 

2014 

 3. Bynum, T. W., 

Rogerson, 

S. (editors) 

Computer Ethics and 

Professional 

Responsibility 

Wiley 

Desktop 

Editions 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Quinn, M. Ethics for the 

Information 

Age (5th Edition) 

Addison 

Wesley 

2012 

2. Johnson, D. Computer Ethics Prentice 

Hall 

2009 

3. Темков, К. Етика Епоха, 

Скопје 

1998 
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