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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската 

програма  

Наслов на студиската програма 
Информатички науки и компјутерско 
инженерство 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола 

Единица на универзитетот 
Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – Битола 

Научно поле 
Техничко-технолошки нaуки 

Природно-математички науки 

Научна, стручна или уметничка област 
Информатика 

Компјутерска техника и информатика  

Вид на студии Трет циклус академски студии 

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити 180 ЕКТС 

Звање што студентот го добива по завршувањето 
на студиската програма  

Доктор по компјутерски науки и 
инженерство 

Звање на англиски јазик што студентот го добива 
по завршувањето на студиската програма  

Doctor of Computer Science and 
Engineering 

Времетраење на студиите (во години) 3 (три) години  

Учебна година во којашто ќе започне 
реализацијата на студиската програма 

2019/20 година 

Број на студенти што се планира да се запишат 
на студиската програма 

15 

Јазик на којшто ќе се изведува студиската 
програма 

македонски и/или англиски 

Дали студиската програма се поднесува за 
акредитација или за повторна акредитација 

Повторна акредитација 

Година на поднесување на студиската програма 
за акредитација/повторна акредитација 

Студиската програма е акредитирана со 
Решение бр. 17-16/13 од 18.10.2016 

Web страна на Универзитетот и Единицата на 
Универзитетот носител на студиската програма 

www.uklo.edu.mk, www.fikt.uklo.edu.mk 

 

 



1. Карта на високообразовната установа 

Назив на високообразовната установа 

Универзитет „Св. Климент Охридски“ – 
Битола 
Факултет за информатички и комуникациски 
технологии – Битола 

Седиште 
Ул. „Партизанска“ бб, Комплекс Касарни, 
Битола 

Веб страница www.uklo.edu.mk, www.fikt.uklo.edu.mk 

Вид на високообразовната установа Високообразовна установа – факултет 

Податоци за основачот (на приватната 
високообразовната установа) 

Собрание на Република Македонија 

Податоци за последната акредитација 

Закон за основање на Факултет за 
информатички и комуникациски технологии 
во состав на универзитетот „Св. Климент 
Охридски" – Битола 
(Сл. Весник на Р. Македонија бр. 187 од 
30.12.2013) 

Студиски и научно-истражувачки 
подарачја за кои е добиена акредитација 

 Информатика (110) 
 Компјутерска техника и информатика 

(212) 

Единици во состав на високообразовната 
установа 

Во состав на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола:  
12 единици (10 факултети, 1 висока школа и 
1 институт) 

Студиски програми што се реализираат 
во единицата која бара проширување на 
дејноста со воведување на нова/и 
студиска/и програма/и 

Прв циклус на академски студии (240 ЕК)  
 Информатички науки и комуникациско 

инженерство (ИНКИ) 
Прв циклус на академски студии (180 ЕК)  
 Информатика и компјутерска техника 

(ИКТ) 
Втор циклус на академски студии (60 ЕК)  
 Информатички науки и комуникациско 

инженерство (ИНКИ) 
Трет циклус, докторски студии (180 ЕК)  
 Информатички науки и компјутерско 
инженерство (ИНКИ)  

Податоци за меѓународна соработка на 
планот на наставата, истражувањето и 
мобилноста на студентите 

Универзитети со кои Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии - 
Битола има потпишано договори за соработка 
во рамки на програмата Erasmus+ се следните: 
Универзитетот во Љубљана и Универзитетот 
во Марибор, Словенија; Софискиот 
универзитет „Св. Климент Охридски“, 
Универзитетот во Варна и Универзитетот во 
Велико Трново, Бугарија; Универзитетот во 
Загреб, Универзитетот во Сплит и 
Универзитетот во Ријека, Хрватска; 



Универзитетот во Белград, Србија; 
Универзитетот во Вроцлав и Универзитетот 
во Лоѓ, Универзитет во Ница, Полска; 
Универзитетот во Бамберг и Универзитетот во 
Росток, Германија; Универзитетот во 
Л’Аквила, Италија; Универзитетот во Бакау и 
Универзитетот во Букурешт, Романија; 
Универзитетот во Едирне, Турција. 

Реализирани се над 30 меѓународни 
мобилности, на студенти од прв и втор циклус 
на партнерски универзитети во Европа. 
Реализирани се над 20 мобилности на 
наставен кадар на различни европски 
програми (ERASMUS, CEEPUS). 

Податоци за просторот наменет за 
изведување на наставната и 
истражувачката дејноста 

Факултетот за информатички и комуникациски 
технологии – Битола располага со корисна 
површина од 3200 m2, и тоа: 

Прв кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Амфитеатар 2 50 м2 

Библиотека со читална 1 43 м2 

Просторија за служба за 
студенски прашања 

1 28 м2 

Канцеларии за раководен кадар 2 25 м2 

Канцеларија за технички 
секретар 

1 15 м2 

Канцеларии за наставен кадар 5 15 м2 

Скриптара 1 5 м2 

Портирница 1 5 м2 

Хол-централен 1  50 м2 

Холови 3   38м2 

Санитарен јазол 2    10 м2 

Втор кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Предавални 2 40 м2 

Свечена сала 1 60 м2 

Канцеларии за наставен кадар 5 15 м2 

Кабинет за информатика 1 35 м2 

Хол-централен 1 60 м2 

Холови 3 38 м2 

Санитарен јазол 1 10 м2 

Министерството за образование и наука, со 
известување Бр. 12-6-285 од 20.08.2007, одобри 
средства за адаптација и доградба на нов објект 
од веќе доделените објекти во комплексот 
Касарни. Во новиот објект се обезбедени 
адекватни просторни капацитети, и тоа: 

Прв кат 
Вид на просторија Број Квадратура поедин

дминистративни канцаларии и проширен простор за студентски 
прашања 

5 

Втор кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Амфитеатар 1 210 м2 

Предавални 3 220 м2 

Канцеларии за наставен 
кадар 

11 16 м2 

Кабинет за информатика 3 60 м2 

Сала за состаноци 1 72 м2 



Сервер сала 1 10 м2 
Санитарен јазол 2 10 м2 

Tрет кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

 1 535 м2 

Дворна површина 
Предна страна   

- тревна површина 450 м2 

- асфалтна површина 1000 м2 
Задна страна  
- паркинг (асфалтиран) 450 м2 
- тревна површина 2000 м2 
Друга дворна површина  
- парк (дрвја и тревна површина) 4000 м2 

 

 
 

Податоци за опремата за изведување на 
наставната и истражувачката дејност 

Компјутерската опрема која се користи во 
едукативниот и научно-истражувачкиот процес ќе 
биде организирана во 4 компјутерски  училници 
во кои се инсталирани 65 компјутери за 
студентите и истите имаат интернет приклучок. За 
наставничкиот и соработничкиот кадар на 
располагање се 22 лаптопи, додека за 
административно-техничкиот кадар инсталирани 
се 7 компјутери, со интернет пристап.  Факултетот 
располага со следната дополнителна опрема: 25 
печатари, 1 фотокопир, 1 скенер, 5 LCD 
проектори, 1 телевизор и аудио опрема за 
состаноци и амфитеатри. По наставата дел од 
компјутерската опрема им е достапна на 
студентите. Исто така во холот на Факултетот ќе 
бидат инсталирани 2 компјутери со интернет 
пристап коишто постојано им се достани на 
студентите. 

Број на студенти за кои е добиена 
акредитација 

15 

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

Број на лица во наставно-научни, научни 
и наставни звања 

22 наставници од кои:  
 7 редовни професори 
 12 вонредни професори 
 2 доценти 
 1 виш лектор 

Број на лица во соработнички звања / 

Однос наставник: студенти (број на 
студенти на еден наставник) за секоја 
единица одделно 

34 

Внатрешни механизми за обезбедување и 
контрола на квалитетот на студиите 

• Развојот на наставните содржини 
• Реализација на наставниот процес 
• Оценување на студентите 
• Изработка на дипломски труд 
• Оценка на квалитетот на наставата од страна на 
студентите со анкети на крајот од секој семестар 
за секој предмет 
• Оценка на квалитетот на студиската програма од 
страна на дипломираните студентите  



• Други процедури кои се однесуваат на ресурсите 
и логистиката на наставниот процес 

Фрекфенција на самоевалуциониот 
процес 

На три години 

Податоци за последната спроведена 
надворешна евалуација на установата 

2017 год. – Извештај за надворешна евалуација на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола 
http://www.uklo.edu.mk/filemanager/2018/ 

Други податоци кои установата сака да 
ги наведе како аргумент за нејзината 
успешност 

Факултетот е ко-организатор на меѓународната 
конференција АIIT - Applied Internet and 
Information Technologies (http://aiitconference.org) 
 
Факултетот тековно реализира 4 меѓународни 
проекти, два од IPA CBC програмата за 
прекугранична соработка и два македонско-
кинески научни проекти. 
 
Факултетот спроведува т.н Internship програма со 
компании од IT секторот во Македонија. Во 
последните 4 години, преку оваа програма, околу 
300 студенти од ФИКТ имаа можност да работат 
на реални проекти со ментори од IT компаниите. 
Оваа иницијатива на ФИКТ е забележана и 
особено ценета од IT секторот, кој од година во 
година се помасовно учествува во нејзината 
реализација. 
 
Факултетот е организатор на натпреварот во 
програмирање за средношколци CodeCup 
(http://codecup.fikt.edu.mk) од 2015 година. На овој 
натпревар секоја година учествуваат по околу 50 
натпреварувачи од средните училишта од скоро 
сите градови во Македонија. 

 

2. Општи дескриптори на квалификации за трет циклус на студии 

согласно со Уредбата за националната рамка на високо-образовните 

квалификации 
1. Знаење и разбирање 

 Умее да го примени претходно стекнатото знаењето и разбирањето во научното поле на 
студирање кое се надградува во овој циклус на студии, 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 и развива знаење и разбирање за разни теории, методологии. 
 

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. 
 



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. 
 

4. Комуникациски вештини 
 Комуницирање и дискутирање со академската 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 на научни собири со професионален пристап во 

специфични, научни и интердисциплинарни дискусии. 
 

5. Вештини на учење 
 Презема иницијатива да ги идентификува потребите и да донесува соодветни одлуки за 

научни истражувања за решавање на научни проблеми со висок степен на независност. 
 

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 
 

1. Знаење и разбирање 
 Ги познава информациско-комуникациските технологии потребни за успешно 

вклучување во научно-истражувачки институции. Ги познава научните аспекти на 
софтверското инженерство и архитектурата на компјутерските системи, системските и 
апликативните програми, нивната примена, инсталација и надградување. Ги познава 
научните аспекти на софтверските процеси при развој на софтверски системи, 
развојните платформи и програмските јазици. 

 Опишува и расправа за клучни научни 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 и научни истражувања и развој, како и поширокиот апликативен 
контекст на компјутерските науки и инженерството. 

 
2. Примена на знаењето и разбирањето 

 Знаењето може да го примени во научно-истражувачката работа за развој на десктоп 
апликации, веб апликации, развој на софтверски системи, информациски системи и 
апликации за мобилни платформи.  

 Знаењето може да го примени и да направи научен приод при 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. 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 академската средина, со оглед 
на степенот на научната едуцираност во полето 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 развиените стекнати теоретски и практични знаења за 
информациско-комуникациските технологии. 

 
4. Комуникациски вештини 

 Способен е за научна 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 институцијата од 
деловен, научен и професионален (информатички) аспект.    

 Комуницира на ниво на научни достигнувања 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 индивидуална работа, како и тимска работа и активна соработка во 
рамките на група, преку споделување на одговорности и задачи. 
 

5. Вештини на учење 
 Оспособен е за проучување и доградување на нови 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 научно поле. 

 Презема иницијатива да ги идентификува потребите и да донесува соодветни одлуки за 
научни истражувања за решавање на научни проблеми со висок степен на независност. 
 

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 11.12.2018 година беше разгледана и усвоена студиската 
програма од трет циклус по Информатички науки и компјутерско инженерство, согласно 
Законот за високото образование. Одлуката е дадена во Прилог 1. 
 

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 
26.12.2018 година беше усвоена студиската програма од трет циклус по Информатички науки и 
компјутерско инженерство согласно Законот за високото образование. Одлуката од 
Универзитетскиот сенат е дадена во Прилог 2. 
 

 



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 

компјутерско 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) 
 21208 Друго (Виртуелно инженерство, Менаџмент на информатичко комуникациски 

технологии) 
 

 

7. Вид на студиската програма (академски или стручни студии)  
Студиската програма е за трет циклус академски студии со траење од три години.  
 

8. Степен на образование  

Студиската програма е од трет циклус академски студии. Квалификациите кои се стекнуваат 
со завршување на студиската програма припаѓаат на VIII ниво од Националната рамка на 
високообразовни квалификации и соодветствуваат на ниво VIII од Европската рамка на 
високообразовни квалификации. 
 

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 секоја фирма, организација, институција – голема или 



мала, јасно е дека треба да се оспособиме за квалитетен и селективен пристап до истата, 
едуцирајќи кадри кои ќе обезбедуваа нова работна сила 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 градење на систематски научен пристап за 
обновување на кадрите. 

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 академски 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, со 
формирањето на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола во 2014 
година, академскиот кадар вработен на оваа новоформирана институција е длабоко проникнат 
и темелно запознат со примената на информатичките технологии во широк спектар на 
ситуации и посебно внимание посветува на држењето чекор и следење на трендот на новите 
достигнувања во оваа област. Токму во таа насока, во периодот од 2011 до 2015 година се 
реализираа студиски програми од втор и трет циклус, и тоа: Информатика и компјутерска 

техника (акредитирана на Техничкиот факултет), Инженерство и менаџмент на софтверски 

апликации (акредитирана на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски 
системи) и Менаџмент на информациски системи (акредитирана на Факултетот за 
администрација и менаџмент на информациски системи). 

Потребите за воведувањето на оваа студиска програма на трет циклус на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии – Битола произлегуваат од повеќе причини, и тоа: 

 Во последните две децении, во светски размери се случува тивка, но значајна 
револуција во сите сфери на човековото живеење, предизвикана од експлозивниот 
развој на компјутерската и информатичката технологија. Напредната информатичка 
технологија отвора нови хоризонти и развој на нови приоди во решавањето на 
проблемите од разни области. Поради тоа, оваа област континуирано се проширува, 
унапредува и надополнува со нови потреби од знаења. 

 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  генерирање студиски програми кои ќе 
одговараат на потребите на работодавачите.   

 
Сите овие аргументи само ја потврдуваа оправданоста и вистинската потреба од воведување 
на нова студиска програма на трет циклус студии по Информатички науки и компјутерско 
инженерство. Во тој период, Факултетот за информатички и комуникациски технологии – 



Битола сериозно ја прифати препораката, овозможувајќи им на студентите, со 
завршувањето на оваа студиска програма на трет циклус да се стекнат со 180 ЕКТС кредити,  
со што би биле оспособени со истражувачки вештини, нови инженерски знаења и менаџерски 
вештини за водење на научна дејност, а со тоа да им се даде многу поголема можност за 

вработување како во научно-истражувачките институции, така и на одредени стручни 
работни места. Всушност, ваквата студиска програма се стреми да ги постави во фокусот 
идните предизвици на информатичките науки и компјутерското инженерство кои може да 
бидат совладани само преку континуирана надградба која, пак, е можна само врз база на 
современите научни сознанија. 
Во изминатите две академски години од важноста на Решението за акредитација на студиската 
програма по Информатички науки и компјутерско инженерство за трет циклус студии се 
запишаа пет студенти кои редовно ги обавуваат обврските согласно акредитираниот Елаборат. 
Исто така, со студиската програма се акредитирани пет наставници за ментори кои активно се 
вклучени во реализацијата на наставата и активностите предвидени во студиската програма. 
На Факултетот за информатички и комуникациски технологии, како единица во состав на 
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, вработени се наставници чии избори во 
наставно-научни звања се од научните полиња:  

 Информатика (110) и  

 Компјутерска техника и информатика (212). 
 

10. Години и семестри на траење на студиската програма 
Времетраење:  3 години (6 семестри) 
Титула:  Доктор по компјутерски науки и инженерство (Doctor of Computer Science and 
Engineering) 
 

11. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот  
За успешно завршување на третиот циклус студии студентите треба да стекнат 180 ЕКТС 

кредити на тригодишни 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. 
Третиот циклус студии има карактер на приватни студии и се финансира со средства на 
студентите и други извори. Студентите во текот на студирањето плаќаат износ за 
кофинансирање на студиите којшто е утврден со Конкурсот за запишување студенти во прва 
година на трет циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.   
 

13. Услови за запишување  
На докторски студии може да се запише лице коешто завршило соодветни или сродни 
академски студии од втор циклус, односно постдипломски студии и има остварено минимум 
300 европски кредити. На докторски студии можат да се запишат и лица кои магистрирале 
според студиски програми за постдипломски студии со кои се стекнале со звање Магистер 
пред воведувањето на ЕКТС. Условите и критериумите за запишување поконкретно се 
дефинирани со Правилник за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање 



на трет циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола и Конкурсот за 
запишување студенти во прва година на трет циклус на студии на Универзитетот „Св. 
Климент Охридски“ – Битола.  
 

14. Поврзаност на студиската програма со современите научни 

сознанија 
Напредокот во областа за која се предлага студиската програма никогаш не биле подинамичен. 
Новите информатички технологии се развиваат постојано, при што нивниот трансфер допира 
насекаде во светот и се одвива со изразена временска динамика. Современите истражувања и 
студии во областа на инженерството, на светско ниво, како главен предизвик го имаат развојот 
на нови напредни технологии и методолгии кои ќе обезбедат современи решенија во областите 
на информатичките и комуникациските технологии. 
Во наставниот процес на студиската програма за докторски студии по информатички 
технологии активно се следат светските и европските текови (https://www.tue.nl/en/university/, 
https://wwwen.uni.lu/, https://www.seas.harvard.edu/) во високото образование на докторски 
студии и потребите на општеството. Таа се темели на современите научни сознанија во 
областа со што на студентите им се овозможува стекнување напредни научно-истражувачки, 
теоретски и практични знаења, и ги оспособува со истражувачки вештини, нови инженерски 
знаења и менаџерски вештини. 
Со ваквата студиска програма се стремиме да ги поставиме во фокусот идните предизвици на 
информатичките науки и компјутерското инженерство кои може да бидат совладани преку 
континуирана надградба која, пак, е можна само врз база на современите научни сознанија. 
 

15. Структура на студиската програма  

Предметите во третиот циклус академски студии на студиската програма Информатички науки 
и компјутерско инженерство се категоризирани во две основни групи, согласно Законот за 
високото образование (Сл. Весник на Р. Македонија бр. 82 од 08.05.2018), и тоа: задолжителни 
предмети и изборни предмети што студентите самостојно ги избираат од Листата на изборни 
наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот во која може да бидат вклучени 
и наставни предмети кои се изведуваат на друга единица на Универзитетот.  
Согласно Законот за високото образование на Република Македонија, докторските студии 
траат три години (шест семестри) и притоа се остваруваат 180 европски кредити, односно 60 
кредити во текот на една академска година. 
Студиската програма во сите студиски години на докторските студии треба да содржи 
задолжителни и изборни наставни предмети. 
 

 Број на предмети ЕКТС вкупно ЕКТС 

задолжителни предмети 5 10 50 

изборни предмети  3 10 30 

ВКУПНО КРЕДИТИ ОД ПРЕДМЕТИ   80 

сооднос на ЕКТС на изборни предмети и вкупен број ЕКТС кредити 16.7%  

 
Задолжителните наставни предмети во студиската програма треба да бидат од соодветната 
област на единицата на Универзитетот. 
Изборните наставни предмети студентите ги избираат од листата на изборни наставни 
предмети на студиската програма. 
Изборните наставни предмети сочинуваат најмалку 10% а најмногу 30% од бројот на ЕКТС 
кредитите во студиската програма. 



Збирот на ЕКТС кредитите на предметите кои се застапени на листата на изборни наставни 
предмети на студиската програма е најмалку двојно поголем од бројот на ЕКТС кредити 
предвидени во наставната програма за изборните наставни предмети. 
Секој од наставните предмети на листата на изборни наставни предмети задолжително носи 
еднаков број на ЕКТС кредити. 
Во листата на изборни наставни предмети можат да бидат вклучени и наставни предмети кои 
се изведуваат на друга единица на Универзитетот. 
Студиските програми на високообразовните установи, во делот на задолжителните и 
изборните наставни предмети можат да содржат и „прозорци за мобилност“, односно наставни 
предмети чии активности може да се изведуваат и на англиски јазик. 
Студиската програма задолжително содржи еден предмет од методологија на 
научноистражувачката работа од областа во која се работи докторскиот труд и/или 
инкорпорирани содржини во предметите што се однесуваат на изучувањето и примената на 
методите на истражување во областа на студиската програма. 
Студиската програма за докторски студии опфаќа активна истражувачка работа под 
менторство и вклучува: 

1. организирана академска обука, што содржи напредни и стручни курсеви, 
2. независен истражувачки проект под менторство (докторски проект), 
3. меѓународна мобилност, најмалку еднонеделен престој, 
4. предавања и друг вид на комуникациски активности, 
5. објавување во референтни научни публикации и активно учество на меѓународни 

собири во врска со докторскиот труд и 

6. изработка и јавна одбрана на докторски труд врз основа на докторскиот проект. 
 
Со запишувањето на докторските студии кандидатот се стекнува со статус студент на 

докторски студии. По претходно спроведена постапка од Комисијата за спроведување на 
интервју со кандидатите пријавени на Конкурсот за запишување студенти во прва година на 
трет циклус на студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, на студентот му се 
определува ментор кој потпишува согласност за прифаќање на обврските, за што Советот на 
докторски студии на единицата носи одлука за негово назначување како ментор на првата 
наредна седница. 
 
 
 

I семестар  
Код Предмет Кредити 

ИНКИ1201 
Методологија на научно-истражувачката работа во  
компјутерската техника и информатиката 

10 

ИНКИ1203 Дизајн и инженерство на софтвер 10 
ИНКИ1206-1212 Изборен предмет од Листа на изборни предмети 10 

ВКУПНО 30 
 

II семестар  
Код Предмет Кредити 

ИНКИ1205 Одбрани поглавја од Интернет на нештата 10 
ИНКИММ Активности поврзани со меѓународна мобилност 5 

ИНКИПК 
Одржани предавања и други видови комуникациски 
активности 

5 

ИНКИРП1 
Активности во функција на изработка на истражувачки 
труд за објавување во референтна публикација 

10 

ВКУПНО 30 
 



III семестар  
Код Предмет Кредити 

ИНКИ1202 Нови трендови во истражувањата кај базите на 
податоци 

10 

ИНКИ1206-1212 Изборен предмет од Листа на изборни предмети 10 

ИНКИИП 
Изработка и одбрана на независен истражувачки проект 
под менторство и презентирање на заеднички семинар 

10 

ВКУПНО 30 
 
 

 
 

IV семестар  
Код Предмет Кредити 

ИНКИРП2 
Активности во функција на изработка на истражувачки 
труд за објавување во референтна публикација 

10 

ИНКИДД1 Докторска дисертација 20 
ВКУПНО 30 

 

 

V семестар  
Код Предмет Кредити 

ИНКИ1204 Одбрани поглавја од виртуелно инженерство 10 
ИНКИ1206-1212 Изборен предмет од Листа на изборни предмети 10 

ИНКИДД2 Докторска дисертација 10 
ВКУПНО 30 

 

 

VI семестар  
Код Предмет Кредити 

ИНКИДД3 Докторска дисертација 30 
ВКУПНО 30 

 

 

Листа на изборни предмети 
Код Наслов на предмет Предметна комисија Кредити 

ИНКИ1206 Научна визуелизација 
Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска 

Ред. проф. д-р Игор Неделковски 
10 

ИНКИ1207 
Напредни техники на податочно рударење и аналитика на големи 

количества податоци 
Вонр. проф. д-р Благој Ристевски 

Ред. проф. д-р Илија Јолевски 
10 

ИНКИ1208 Интелигентни кориснички интерфејси 
Ред. проф. д-р Костадина Вељановска 

Вонр. проф. д-р Зоран Котевски 
10 

ИНКИ1209 Напредни мултимедиски системи 
Вонр. проф. д-р Зоран Котевски 

Ред. проф. д-р Костадина Вељановска 
10 

ИНКИ1210 Проектирање на наменски безжични комуникациски мрежи и системи 
Доцент д-р Никола Рендевски 

Ред. проф. д-р Александар Маркоски 
10 

ИНКИ1211 Одбрани поглавја од семантичко WEB програмирање 
Вонр. проф. д-р Рамона Маркоска 

Ред. проф. д-р Илија Јолевски 
10 

ИНКИ1212 Дистрибуирани и паралелни компјутерски системи 
Вонр. проф. д-р Томе Димовски 

Ред. проф. д-р Виолета Маневска 
10 

 

При изборот на предмети од Листа на изборни предмети мора да се запазат следните 
правила: 



• Менторот на кандидатот треба да биде прв член на најмалку еден задолжителен или изборен 
предмет застапен во Листата на изборни предмети за студиската програма од наставниците на 
факултетот каде се организираат студиите од трет циклус; 
• Изборните предмети во непарните семестри студентот ги бира во договор со менторот кој 
потпишал согласност за прифаќање на обврските за менторство; 
• Секој кандидат мора да има избрано предмети така што ќе има минимум 3 (тројца) различни 
наставници; 
• Еден наставник, освен менторот, може да се појави во својство на наставник на максимално 2 
изборни предмети на еден кандидат; 
• Дозволено е максимум 1 (еден) изборен предмет да се избере од друга студиска програма од 
трет циклус студии на сроден Факултет; 
• Во случај на избор на предмети од друга студиска програма од сродна област, Советот на 
докторски студии на Факултетот го разгледува изборот на кандидатот и презема мерки за да 
обезбеди соодветно непреклопување на наставните содржини на избраниот предмет; 
• Активностите поврзани со меѓународна мобилност ги потврдува раководителот на Советот 
на докторски студии во посебен формулар по завршувањето на мобилноста на кандидатот, а 
врз основа на соодветен доказ од институцијата каде што е реализирана мобилноста; 
• Активностите во функција на изработка на истражувачки труд за објавување во референтна 
публикација ги потврдува менторот на кандидатот во посебен формулар врз основа на 
напредокот при изработка на истражувачки труд и истата не се врзува со тоа дали трудот е 
објавен; 
• Активностите во врска со одржани предавања и други видови комуникациски активности ги 
потврдува раководителот на Советот на докторски студии во посебен формулар а врз основа 
на одржано предавање или друг вид на комуникациска активност (одржана работилница, 
одржан семинар, одржана обука, објавена стручна статија, учество во дебата и сл.); 
• Активностите во врска со изработката и одбраната на независен истражувачки проект под 
менторство ги потврдува менторот на кандидатот во посебен формулар врз основа на 
одбраната на независниот истражувачки проект под менторство. 
 

16. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската 

програма  
Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола располага со корисна 
површина од 3200 m2, и тоа: 
 

Прв кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Амфитеатар 2 50 м2 

Библиотека со читална 1 43 м2 

Просторија за служба за студенски прашања 1 28 м2 

Канцеларии за раководен кадар 2 25 м2 

Канцеларија за технички секретар 1 15 м2 

Канцеларии за наставен кадар 5 15 м2 

Скриптара 1 5 м2 

Портирница 1 5 м2 

Хол-централен 1  50 м2 

Холови 3   38м2 

Санитарен јазол 2    10 м2 
Втор кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Предавални 2 40 м2 

Свечена сала 1 60 м2 



Канцеларии за наставен кадар 5 15 м2 

Кабинет за информатика 2 35 м2 

Хол-централен 1 60 м2 

Холови 3 38 м2 

Санитарен јазол 1 10 м2 
 
Министерството за образование и наука, со известување Бр. 12-6-285 од 20.08.2007, одобри 
средства за адаптација и доградба на нов објект од веќе доделените објекти во комплексот 
Касарни. Во новиот објект се обезбедени адекватни просторни капацитети, и тоа: 
Прв кат 

Вид на просторија Број 
Квадратура 

поединечно 

Aдминистративни канцаларии и проширен 
простор за студентски прашања 

5 100 м2 

Втор кат 

Вид на просторија 
Број/ 

Количина 

Квадратура 

поединечно 

Амфитеатар 1 210 м2 

Предавални 3 220 м2 

Канцеларии за наставен кадар 11 16 м2 
Кабинет за информатика 3 60 м2 

Сала за состаноци 1 72 м2 
Сервер сала 1 10 м2 

Санитарен јазол 2 10 м2 
Tрет кат 

Вид на просторија 
Број/ 

Количина 

Квадратура 

поединечно 

 1 500 м2 

Дворна површина 

Вид на просторија 
Квадратура 

поединечно 

Предна страна   

- тревна површина 450 м2 

- асфалтна површина 1000 м2 
Задна страна  
- паркинг (асфалтиран) 450 м2 
- тревна површина 2000 м2 
Друга дворна површина  
- парк (дрвја и тревна површина) 4000 м2 

 

 
Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и документација за 
обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската програма се дадени во прилогот 
бр.1. 
 

17. Список на опрема и наставни средства 
 

Вид на опрема 
Количина 

(парчиња) 

Десктоп компјутери 51 

Лаптоп компјутери 65 

Печатачи ласерски 25 

Печатач ласерски - мултифункциски 2 

Видео проектори 5 

Фотокопир 1 



Скенер 1 

Altera (Intel) DE1-SoC FPGA Development Board  2 

Altera (Intel) DE0-SoC FPGA Development Board 4 

Xilinx Basys -3 FPGA Development Board 4 

Cypress PSoC4 BLE board Arm Cortex-M0   4 

 
Ваквата техничката опременост на Факултетот во целост ги исполнува предвидените 
нормативи и стандарди за вршење високообразовна дејност. Тие се доволна потврда дека 
Факултетот може успешно да го извршува наставно-образовниот процес на студиската 
програма по Информатички науки и компјутерско инженерство. 

 

18. Предметни програми (Прилог бр. 3) 

Дадени во Прилози 
 
 

19. Список на наставен кадар со податоци (Прилог бр. 4) 

Во реализацијата на наставата на студиската програма на трет циклус на студии по 
Информатички науки и компјутерско инженерство ќе учествуваат наставници од Факултетот 
за информатички и комуникациски технологии - Битола избрани во области од научните 
полиња Информатика (110) и/или Компјутерска техника и информатика (212): 

 
1. Ред. проф. д-р Вељановска Костандина  
2. Ред. проф. д-р Јолевски Илија  
3. Ред. проф. д-р Маневска Виолета  
4. Ред. проф. д-р Маркоски Александар  
5. Ред. проф. д-р Неделковски Игор  
6. Вонр. проф. д-р Боцевска Андријана  
7. Вонр. проф. д-р Димовски Томе   
8. Вонр. проф. д-р Котевски Зоран  
9. Вонр. проф. д-р Маркоска Рамона  
10. Вонр. проф. д-р Ристевски Благој  
11. Доцент д-р Рендевски Никола  

  

Информација за бројот на ментори 

Реден 

број 

Наставник Број на решение за претходна акредитација за ментор 

на трет циклус од Одборот за акредитација и евалуација 

на високото образование на РМ 

1 Ред. проф. д-р 
Јолевски Илија 

- ментор на докторски трудови на студиската програма 
Информатика и компјутерска техника со решение бр. 12-311/3 
од 01.03.2013 
- ментор на докторски трудови на студиската програма 
Информатички науки и компјутерско инженерство со решение 
бр. 17-16/14 од 18.10.2016 

2 Ред. проф. д-р 
Маневска Виолета 

- ментор на докторски трудови на студиската програма 
Инженерство и менаџмент на софтверски апликации со решение 
бр. 12-41/10 oд 13.04.2011 
- ментор на докторски трудови на студиската програма програма 
Менаџмент на информациски системи со решение бр.12-41/11 oд 
13.04.2011 



- ментор на докторски трудови на студиската програма 
Информатички науки и компјутерско инженерство со решение 
бр. 17-16/14 од 18.10.2016 

3 Ред. проф. д-р 
Маркоски 
Александар 

- ментор на докторски трудови на студиската програма 
Информатика и компјутерска техника со решение бр. 12-311/3 
од 01.03.2013 

4 Ред. проф. д-р 
Неделковски Игор 

- ментор на докторски трудови на студиската програма 
Информатика и компјутерска техника со решение бр. 12-47/3 од 
16.07.2014 

5 Вонр. проф. д-р 
Ристевски Благој 

- ментор на докторски трудови на студиската програма 
Информатички науки и компјутерско инженерство со решение 
бр. 17-16/14 од 18.10.2016 

6 Ред. проф. д-р 
Костадина 
Вељаноска 

- ментор на докторски трудови на студиската програма 
Инженерство и менаџмент на софтверски апликации со решение 
бр. 01-201/1 oд 17.04.2013 
- ментор на докторски трудови на студиската програма програма 
Менаџмент на информациски системи со решение бр. 01-201/1 oд 
17.04.2013 

 

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 третиот циклус во првата година на студиската програма 
се определува со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии на Универзитетот 
„Св. Климент Охридски“ – Битола, во согласност со бројот на расположливи акредитирани 
ментори за трет циклус. 
 

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. 

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 
По завршените студии на студиската програма Информатички науки и компјутерско 
инженерство од трет циклус студии студентот се стекнува со минимум 180 ЕКТС кредити и со 
диплома со научен назив „Доктор по компјутерски науки и инженерство“ или „Doctor  of 

Computer Science and Engineering“.  
 

26. Меѓународна мобилност на студентите 
Оваа студиска програма за трет циклус го исполнува и условот кој е поставен со тековната 
законска рамка која бара зголемување на меѓународната мобилност на студентите. Со 
стекнувањето на статусот студенти на докторски студии, кандидатите ќе имаат можност за 
пристап до меѓународни програми кои овозможуваат реализација на мобилност, индивидуално 
и во рамките на конкретни проекти во кои учествува Факултетот. Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии има потпишано договори за соработка со поголем 
број на универзитети од странство во рамките на различни билатерални програми. 
Универзитети со кои Факултетот за информатички и комуникациски технологии - Битола има 
потпишано договори за соработка во рамки на програмата Erasmus+ се следните: 
Универзитетот во Љубљана и Универзитетот во Марибор, Словенија; Софискиот универзитет 
„Св. Климент Охридски“, Универзитетот во Варна и Универзитетот во Велико Трново, 
Бугарија; Универзитетот во Загреб, Универзитетот во Сплит и Универзитетот во Ријека, 
Хрватска; Универзитетот во Белград, Србија; Универзитетот во Вроцлав и Универзитетот во 
Лоѓ, Универзитет во Ница, Полска; Универзитетот во Бамберг и Универзитетот во Росток, 
Германија; Универзитетот во Л’Аквила, Италија; Универзитетот во Бакау и Универзитетот во 
Букурешт, Романија; Универзитетот во Едирне, Турција. 
 

27. 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. 
 



28. 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 
Резултатите од изведената самоевалуација се претставени со табелите од SWOT анализата за 
организацикси менаџмент и изведување, настава и учење, научно истражувачка дејност и 
општествена оправданост. Истите се дел од последниот Извештај за самоевалуација на 
факултетот за информатички и комуникациски технологии-Битола за периодот од 15.09.2015- 
31.12.2018 година. 

SWOT анализа - Организациски менаџмент и изведување 

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

- екипираност на професорскиот кадар; 
- застепеност на различни профили; 

- активност на кадарот на конференции, 
семинари и доусовршување 

во соодветните области; 
- квалитетен и искусен 

наставно- научен кадар; 
- добиени решенија за менторство на втор 

и трет циклус на студии. 

- административна оптеретеност 
на наставниот кадар 

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

- потенцијални можности за дополнително 
ангажирање на наставниците во работа на 

проекти во интерес на административниот и 
професионалниот развој во Република 

Македонија. 

- непредвидливост на образовната политика во 
високото образование по однос на концептите 
на студиските програми, како и евентуалните 
промени во законската регулатива во однос на 

условите за ре-избор на академскиот кадар 
влијае негативно врз сигурноста и 

мотивираноста на вработените. 
 

SWOT Анализа - Настава и учење 

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

- интерес за воведување современи методи 
на настава и вежби; 

- добар баланс меѓу различните методи 
на изведување на настава и вежби; 

- употреба на компјутерите во процесот 
на наставата и оценувањето; 

- овозможена е клиничка настава; 
- студентите реализараат практична настава во 

компании и други институции и установи; 
- поттикнување на активната улога 

на студентот; 
- контакти со бизнис заедницата; 

- можности за мобилност на студенти 
преку примена на ЕКТС; 

- задоволителен фонд со стручна и 
научна литература; 

- добра проодност на студентите; 
- стекнување на  вештини кои на студентот му 

се потребни во текот на студирањето и 
вработувањето; 

- доследна примена на ЕКТС системот во 
наставно-образовниот процес; 

- наставниците изведуваат настава и на 
дисперзирани студии, што одзема доста време 

и енергија; 
- недоволна посетеност на наставата на 

дисперзираните студии; 
- незаинтересираност на студентите за 

мобилност  преку европски програми за 
мобилност; 

- отсуство на поширока партиципација на 
студентите и во други сектори на општеството 
при изведувањето на студентската практика и 

при аплицирањето и имплементацијата на 
проектите од различен карактер; 



-практикување на активности за стекнување на 
способности на студентите преку тимска 

работа, анализа на случаи, изработка на проект 
и сл. 

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

- проширување на соработката со други 
факултети во странство; 

- проширување на соработката со други 
институции во земјата; 

- обезбедување на компјутерска и софтверска  
поддршка за современо изведување на настава 

и вежби; 
- планирање на нови можности за соработка со 

бизнис заедницата. 

- недостаток на финансиски средства за 
обезбедување на соодветни просторни услови 

за квалитетно обезбедување на наставата; 

 

SWOT Анализа - Научно- истражувачка дејност 

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

- Учество на конференции; 
- Учество во научно-истражувачки и 

апликативни проекти; 
- Зголемен број на публикувани научно- 

истражувачки трудови од страна на 
вработените; 

- Пораст на учество на меѓународни 
собири. 

- Скромна финансиска моќ за поддршка 
на истражувачката работа; 

- Недоволна активност во организација 
на конференции, симпозиуми од страна 

на Факултетот. 

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

- Учество на семинари, советувања и 
школи од меѓународен карактер; 

- Изработка на проекти со стопанството; 
- Реализација на факулетски проекти; 

- Учество во организациски, програмски 
одбори на национално и меѓународно 

ниво; 
- Активности во издаваштвото. 

- Недостаток на фондови на национално 
ниво за поддршка на истражувачката 

работа; 
- Недостаток на поддршка од МОН 

- за поттикнување и поддршка 
на истражувачката работа; 
- Недостаток на лаборатории 

за истражувачка работа. 

 

SWOT Анализа - Општествена оправданост 

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

- соработка со компании од ИТ секторот. 

- недеволна информираност за програмите 
за доживотно учење; 

- недоволна ангажираност за програмите за 
доживотно учење. 

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

- можности за стипендирање на 
студентите; 

- зголемена активност во организација на 
конференции, симпозиуми и семинари 

од страна на Факултетот. 

- недостаток на национални фондови за 
поддршка на програмите за доживотно 

учење; 
- незаинтересираност на студентите за 

вклучувањепрограмите и активностите 
популаризирани од страна на 

Факултетот. 
 

 
 



П Р И Л О З И 

 

 

 

 

Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет на Факултетот за 
информатички и комуникациски технологии – Битола (Прилог бр. 1) 

 

Одлука за усвојување на студиската програма од Сенатот на Универзитетот „Св. Климент 
Охридски“ – Битола (Прилог бр. 2) 

 

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 

 

Додаток на диплома (Diploma supplement) 

 

Решение за акредитација на студиската програма Информатички науки и компјутерско 
нженерство од трет циклус студии 

 

Решение за почеток со работа на студиската програма Информатички науки и компјутерско 
инженерство од трет циклус студии 

 

Список на ментори за докторски студии на студиската програма Информатички науки и 
компјутерско инженерство од трет циклус студии 

 

Просторни услови за реализација на наставата 







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 Методологија на научно-истражувачката работа 

во  компјутерската техника и информатиката 
Methodology of Scientific Research in Computer 

Science and Engineering 
2. Код ИНКИ1201 
3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско инженерство 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар 1 / 1 7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Наставник Ментор 
Наставник од Листа на наставници ангажирани 

на трет циклус 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на предметот е изучување на 
теоретските принципи, концептите, организационите структури и испорачливоста на 
методологијата на научно-истражувачката работа, користејќи при тоа квалитативни и 
квантитативни методи, воспоставувајќи рамнотежа помеѓу растечката улога на ИКТ, 
можностите и опасностите, со посебен акцент на пристапот до информациите, 
спречување на измамата, заштитата на авторството, интелектуалната сопственост и 
професионалното однесување. Посебен акцент при практичниот аспект имаат научните 
методи и ИКТ технологиите за собирање на податоци, обработка, пребарување, анализа и 
презентирање и објавување во научни списанија. 
 
Course objectives (competencies): The aim of the course is the study of theoretical principles, 
concepts, organizational structures and deliverables of the methodology of scientific research, 
while using qualitative and quantitative methods, establishing a balance between the growing 
role of ICT, opportunities and threats, with special emphasis on access to information, 
prevention of fraud, protection of authorship, intellectual property and professional conduct. 
Special emphasis in practical terms have scientific methods and ICT technologies for data 
collection, processing, retrieval, analysis and presentation and publication in scientific journals 

11. Содржина на предметната програма: Методи и истражување (анализирање на проблемите 
и техники за нивно решавање; методи за структурирање на проблемите; квалитативни 
методи за системска/процесна анализа и оценка на однесувањето; квалитативни методи за 
обединување и анализа на податоците; експеримент и собирање на податоците; анализа 
на варијансите, статистичка контрола на квалитетот, статистичка контрола на процесите; 
плагијати и цитирање; здравствени и сигурносни аспекти на истражувањето); Проектни 
пристапи „ракување со проектите” (управување со проектите; управување со квалитетот); 
Комуникациски вештини (презентациски вештини; пребарување на литературата и 
патентите; пишување технички извештај); Основни конвенции кои се употребуваат во 
научните трудови (концептуален метод на истражување, типологија на истражување, 
интегриран модел на истражување; практични методи за препознавање, пронаоѓање, 
аплицирање на научни форуми, конференции, конгреси, научни списанија. 
 
Course content: Methods and Research (analyzing problems and techniques for them solving, 
methods for structuring a problems; qualitative methods for system / process analysis and 
performance assessment, qualitative methods of gathering and analyzing data, experiment and 
collection of data, analysis of variance, statistical quality control, statistical process control, 



plagiarism and referencing; health and safety aspects of the survey); Project approaches' 
handling projects "(project management, quality management); Communication skills 
(presentation skills; search the literature and patents, technical report writing); Basic 
conventions used in scientific papers (conceptual research method, typology of research, 
integrated model of research, practical methods for identifying, finding, applying scientific 
forums, conferences, scientific journals 

12. Методи на учење: посетување предавања, индивидуална работа со студенти, семинари со 
усни презентации со посебен акцент на тимската работа 
 
Learning Methods: attending classes, individual work with students, seminars with oral 
presentations with an emphasis on teamwork 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 
14. Распределба на расположивото време 250 часа 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска 

настава 
60 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови  

16.2. Самостојни задачи 50 часови  

16.3. Домашно учење 45 часови  

17. Начин на оценување 
17.1. Усмен/писмен испит 50 бодови 

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

40 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 / Readings 

22.1. 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Luciano Floridi Methodology of 
Computer Science, The 
Blackwell Guide to the 
Philosophy of 
Computing and 
Information 

Blackwell 
Publishing 

2004 

2.  Philosophy of computer Stanford 2008 



science Encyclopedia 
of Philosophy 

3.  Актуелни статии   

22.2. 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

    

1. Amnon H. Eden Three Paradigms Of 
Computer Science, 
Minds & Machines 
 pp. 135–167.  
London: Springer 
DOI 10.1007/s1 
1023-007- 
9060-8.  
 

Special issue 
on the Phi- 
losophy of 
Computer 
Science, Vol. 
17, No. 2  
 

Jul. 2007 

 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Robin Sahner, 
Kishor Trivedi, 
Antonio Puliafito 

“Performance and 
Reliability Analysis of 
Computer Systems” 

Kluwer Academic 
Publishers, ISBN: 0-
7923-9650-2 

1998 

2.  Ed Brinksma, 
Holger Hermanns,  
Joost-Pieter 
Katoen (Eds.) 

“Lectures on 
Formal Methods and 
Performance Analysis” 

Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg, ISBN: 3-
540-42479-2 

2001 

3.  James Lyle 
Peterson 

“Petri Net Theory and 
the Modeling of 
Systems” 

Prentice-Hall, 1981, 
ISBN: 0136619835 

1981 

22.2. 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kishor Trivedi “Probability and 
Statistics with 
Reliability, Queuing 
and Computer Science 
Applications” 

John Wiley & Sons 
Inc; 2Rev Ed edition, 
ISBN: 0471333417 

2001 

2.     
3.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Нови трендови во истражувањата кај базите на 

податоци 
New Trends in Database Research 

2. Код ИНКИ1202 
3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско инженерство 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Tрет циклус 
6. Академска година / семестар 2 / 3 7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

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

Вонр. проф. д-р Томе Димовски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да обезбеди преглед за тековните 
истражувања во областа на бази податоци, управување со бази од голем обем - во 
централизирани и дистрибуирани околини, пресметување кај дистрибуирани и 
нерелациони бази на податоци, структурирани и неструктурирани бази податоци, 
управување со несигурни и веројатносни податоци и други. Треба да обезбеди студентот 
да ги осознае проблемите и состојбите во истражувањата, што ќе му помогне во одлуката 
за избор на сопствено поле на истражување – некои од темите предложени во содржината 
на предметот. 
 
Course objectives (competencies): To provide an overview of current research in the field of 
databases, database management of large scale - in centralized and distributed environments, 
computing in case of distributed and nonrelational databases, structured and unstructured 
databases, managing with uncertain and probability data etc. Course objectives need to provide 
the student with knowledge in problems and realities of research, which will help to determine 
the choice of own field of research (some of the topics proposed in the subject content). 

11. Содржина на предметната програма:  
- Ревидирање на јадрото на системи за управување со бази на податоци (database engines), 
системска архитектура (database system architecture) - дизајн, оптимизација и 
имплементација и различни аспекти на оптимизација на прашалници (query optimization). 
- Управување со бази на податоци од голем обем, со интеропирабилност и семантички 
конзистентности, во хетерогени, централизирани и дистрибуирани средини. 
- Оптимизација и процесирање на прашалниците на илјадници јазли. Паралелни бази на 
податоци и имплементации на Map-Reduce. 
- Пресметување во облак кај дистрибуирани и нерелациони бази на 
податоци. Нови техники за управување со трансакции и принцип на складирање. 
- Хетерогени системи за управување со бази на податоци, бази на податоци без шема 
(schemaless) 
- Интегрирање на структурирани и полу-структурирани податоци, информациска 
интеграција. Управување со несигурни и веројатносни податоци. Квалитет на податоците. 
- Просторни и привремени податоци и податочни стримови. Само-подобрувачки и 
адаптивни податочни системи. 
- Предизвици иницирани од нови хардверски технологии и енергетски ограничувања. 
 
Course content:  
- Revision of the core of the database management systems (database engines), system 
architecture (database system architecture) - design, optimization and implementation and 
various aspects of optimization questionnaires (query optimization). 
- Large-scale enterprise database management, with interopеrability and semantic consistency in 



heterogeneous, centralized and distributed environments. 
 - Optimization and processing questionnaires to thousands of nodes. Parallel database and 
implementations of Map-Reduce.  
- Cloud computing in distributed and nonrelational databases. New techniques for managing 
transactions and general storage.  
- Heterogeneous systems to manage databases, database without pattern (schemaless)  
- Integration of structured and semistructured data, information integration. Managing with 
uncertain and probability data. Data quality.  
- Spacious and temporary data and data streams. Self-improving and adaptive data systems.  
- Challenges initiated by new hardware technologies and energy constraints. 

12. Методи на учење: Теоретска настава поддржана со презентации преку слајдови и 
интерактивни предавања. Во соработка со професорот, студентот треба да изврши 
истражување во областа од интерес. Учење преку читање на статии, релевантни текстови, 
книги, дискусии со професорот  
 
Learning Methods: Theory supported by slides and interactive lectures. In collaboration with 
professors, students should do research in the area of interest. Learning by reading articles, 
relevant articles, books, discussions with professor 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 
14. Распределба на расположивото време 250 часови 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 
60 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови  

16.2. Самостојни задачи 50 часови  

16.3. Домашно учење 45 часови  

17. Начин на оценување 
17.1. Усмен/писмен испит 50 бодови 
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена/ 

усна) 
40 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 

Реализирани активности 15.1 и 15.2 

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. A. Silberschatz, 
H. F. Korth and S. 

Database system 
concepts 

McGraw-Hill 
Publishing Co, 

2010 



Sudarshan 6th edition 
2. H. Garcia-Molina, 

J. Ullman, and J. 
Widom 

Database Systems: The 
Completе Book 
 

Prentice Hall, 
2 edition 

2008 

3. Елмасри Р., Навати 
С.Н. 
Elmasri R., Navathe S.N. 

Основи на системи со 
бази на податоци   
Fundamentals of 
Database Systems 
 

Арс Ламина 
ДОО 
(превод)  
7 edition 

2010 
2015 

22.2. 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  R. Agrawal, A. 
Ailamaki, P. A. 
Bernstein, E. A. Brewer, 
M. J. Carey, S. 
Chaudhuri, A. Doan, D. 
Florescu, M. J. Franklin, 
H. Garcia Molina, J. 
Gehrke, Le Gruenwald, 
L. M. Haas, A. Y. 
Halevy, J. M. 
Hellerstein, Y. E. 
Ioannidis, H. F. Korth, 
D. Kossmann, S. 
Madden, R. Magoulas, 
B. C. Ooi, T. O’Reilly, 
R. Ramakrishnan, S. 
Sarawagi, M. 
Stonebraker, A. S. 
Szalay and G. Weikum. 

The Claremont Report on 
Database Research 

 2008 

2. Inmon W. H.  Building the Data 
Warehouse  

Wiley 
Publishing, 
Inc. 

2005 

3.  Актуелни научни 
трудови релевантни за 
областа 

  

 
 



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Дизајн и инженерство на софтвер 

Software Design and Engineering 
2. Код ИНКИ1203 
3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско инженерство 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар 1 / 1 7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

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

Вонр. проф. д-р Рамона Маркоска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
- Изучување на методологијата на дизајн 
- Примена на основните принципи на дизајн во процесот на софтверски дизајн 
- Примена на концептите на конкурентност, одржливост, справување со грешки и 
заштита во дизајнирање на софтверски проекти 
- Изучување на основните елементи на софтверските структури и архитектура во смисла 
на стилови, шаблони и рамки во развојот на софтверски проекти  
- Примена на дизајнот на корисничкиот интерфејс во развојот на софтверски проект, 
вклучувајќи ги основните принципи, интеракција, презентација и процесот на дизајн 
- Примената на принципите на квалитативна анализа и евалуација, вклучувајќи ги 
квалитативните атрибути, анализа и евалуациони техники, како и мерките за квалитет  
- Толкување и примена на методологиите на дизајн (функции, објекти, податочни 
структури и компоненти) во конкретен сфтверски проект 
- Верификација и валидација на софтверски проекти  
 
Course objectives (competencies): 
- Understanding the methodology of design 
- The ability to apply essential design principles to the overall software design process 
- Application of the concepts of concurrency, data persistence, error handling and security to a 
software design project 
- A comprehensive understanding of the essential elements of software structure and 
architecture in terms of styles, patterns and families of programs and frameworks within 
software development projects 
- The application of user interface design to a software development project, including essential 
principles, interaction modalities, information presentation and the UI design process 
- The application of quality analysis and evaluation principles, including quality attributes, 
analysis and evaluation techniques, and quality measures 
- The interpretation and application of function, object, data-structure and component-based 
design methodologies in a software design project 
- Verification and validation of software projects 

11. Содржина на предметната програма:  
- Методологија на дизајн (архитектура, компоненти, механизми) 
- Основи на софтверски дизајн (општи концепти, контекст, процеси и принципи на 
софтверски дизајн ) 
- Клучни елементи на софтверскиот дизајн (конкурентност, контрола и решавање на 
настани, податочна конзистентност, дистрибуција на компоненти, грешки и толеранција 
на грешки, интерактивност и презентација, сигурност ) 
- Софтверска структура и архитектура (структури и погледи, стилови, шеми, одлуки, 
групи и рамки) 



- Дизајн на софтверски нотации (структурни описи (статичен поглед), описи на 
однесување (динамичен преглед)) 
- Дизајн на софтверски стратегии и методи (Општи стратегии, Функциско-ориентиран 
(структуриран) дизајн, објектно-ориентиран дизајн, податочно-ориентиран дизајн, дизајн 
базиран на компоненти, други методи) 
- Дизајн на кориснички интерфејс (Општи принципи на дизајн на кориснички интерфејс, 
елементи на кориснички интерфејс, Дизајн на модалитетите корисник интеракција, 
Дизајн на презентација на информации, процес на дизајн на кориснички интерфејс, 
локализација и интернационализација, метафори и концептуални модели) 
-  Софтвер алатки за дизајн 
- Квалитативна анализа и евалуација на софтверски дизајн (атрибути за квалитет, техники 
за квалитативна анализа и евалуација, мерки)  
- Верификација и валидација на софтвер (менаџирање на верификација и валидација, 
животен циклус на верификација и валидација) 
 
Course content: 
- Design Methodology (Architecture, Components, Mechanisms) 
- Software Design Fundamentals (General design concepts, Context of software design, 
Software design process, Software design principles) 
- Key Issues in Software Design (Concurrency, Control and handling of events, Data 
persistence, Distribution of components, Error exception handling and fault tolerance, 
Interaction and presentation, Security) 
- Software Structure and Architecture (Architectural structures and viewpoints, Architectural 
styles, Design patterns, Architecture design decisions, Families of programs and frameworks) 
- Software Design Notations (Structural  descriptions (static view), Behavioral descriptions 
(dynamic view)) 
- Software Design Strategies and Methods (General strategies, Function-oriented (structured) 
design, Object-oriented design, Data structure-oriented design, Component-based design, Other 
methods) 
- User Interface Design (General user interface design principles, User interface design issues,  
Design of user interaction modalities,Design of information presentation, User interface design 
process, Localization and internationalization, Metaphors and conceptual models) 
- Software Design Tools 
- Software Design Quality Analysis and Evaluation (Quality attributes, Quality analysis and 
evaluation techniques, Measures) 
- Software Verification and Validation (Managing Verification and Validation, The Verification 
and Validation Life Cycle) 

12. Методи на учење:  
теоретска настава, аудиториски вежби, групно учество на студенти во изработка на 
проекти или семинарски работи, одржување консултации со студенти, учество во 
изработка на докторски труд 
 
Learning Methods:  
theory, auditory exercises, tim work on projects and seminar papers, consultations with students, 
participation in the preparation of doctoral thesis 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 
14. Распределба на расположивото време 250 часа 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 
60 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови  



16.2. Самостојни задачи 50 часови  

16.3. Домашно учење 45 часови  

17. Начин на оценување 
17.1. Усмен/писмен испит 50 бодови 

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

40 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 / Readings 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Carlos E. Otero 

 

Software Engineering 
Design: Theory and 
Practice 

Taylor & Francis 
Group, LLC 

2012 

2. John C. Munson Software Specification 
and Design: An 
Engineering Approach 

Taylor & Francis 
Group, LLC 

2006 

3. Dines Bjørner 
 

Software Engineering 
3: Domains, 
Requirements, and 
Software Design 

Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg  

2006 
 

4. Marcus S. Fisher 
 

Software Verification 
and Validation: An 
Engineering and 
Scientific Approach 

Springer 
Science+Business 
Media, LLC 

2007 

5. Roel J. Wieringa 
 

Design Science 
Methodology for 
Information Systems 
and Software 
Engineering 

Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg  

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

    

1. Julio Sanchez 
Maria P. Canton 

Software Solutions for 
Engineers and 
Scientists 

Taylor & Francis 
Group, LLC 

2008 

2. Harold Salzman 
Stephen R. Rosenthal 
 

SOFTWARE BY 
DESIGN: Shaping 
Technology and The 

Oxford 
University Press 
 

1994 



Workplace 
3. Manuel Ima 

David Benyon 
 

Designing with Blends: 
Conceptual 
Foundations of 
Human-Computer 
Interaction and 
Software Engineering 

Massachusetts 
Institute of 
Technology Press 

2007 

4. Janusz Laski 
William Stanley 
 

Software Verification 
and Analysis: An 
Integrated, Hands-On 
Approach 

Springer-Verlag 
London Limited  

2009 

 
 



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од виртуелно инженерство 

Selected Chapters of Virtual Engineering 

2. Код ИНКИ1204 
3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско инженерство 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар 3 / 5 7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Наставник Проф. д-р Игор Неделковски 

Вонр. проф. д-р Андријана Боцевска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Научно да елаборира повеќе области од 
современото “компјутерски поддржано” инженерство. Акцентот е ставен на развој на 
алатки за примена на виртуелната и проширената реалност во инженерството, обработка на 
податоци и компјутерски симулации на процеси. 
 
Course objectives (competencies): Scientifically to elaborate more areas of the modern 
"computer-aided" engineering. The emphasis is on developing tools for applying virtual and 
augmented reality tools in engineering, data processing and computational simulations of 
processes. 

11. Содржина на предметната програма: Одбрани поглавја од математичко моделирање, 
компјутерска симулација и анимација. Повеќе димензионални податоци. Комплексни 
податоци. Алатки на виртуeлното инженерство (CAD, CAE, GIS, ES, CAx, итн.). Виртуелна 
и проширена реалност во инженерство. Компјутерски системи и инфраструктура за 
виртуелно инженерство. Развој на алатки за виртуeлно инженерство. 
 
Course content: Selected chapters of mathematical modeling, computаtional simulation, and 
animation. Multi dimensional data. Complex data. Virtual Engineering Tools (CAD, CAE, GIS, 
ES, CAx, etc.). Virtual and augmented reality in engineering. Computer systems and 
infrastructure for virtual engineering. Development of virtual engineering tools. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, изработка 
на проекти, одржување консултации со студенти. 
 
Learning Methods: theoretical instruction, auditory exercises, laboratory exercises, project 
development, consultation with students. 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 
14. Распределба на расположивото време 250 часа 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 
60 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови  

16.2. Самостојни задачи 50 часови  

16.3. Домашно учење 45 часови  

17. Начин на оценување 
17.1. Усмен/писмен испит 50 бодови 
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена/ усна) 40 бодови 



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

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Статистика на проодност, анкетирање на 
студентите. 

 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Joe Cecil Virtual Engineering 
Momentum 
Press 

2010 

2. Steve Aukstakalnis 

Practical Augmented 
Reality: A Guide to the 
Technologies, 
Applications, and 
Human Factors for AR 
and VR 

Addison-
Wesley 
Professional 

2016 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Xiangyu Wang, Jerry 
Jen-Hung Tsai 

Collaborative Design in 
Virtual Environments 

Springer 2011 

2.     
3.     

 
 
 
 
 
 



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

1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од Интернет на нештата 

Selected topics of Internet of Things 

2. Код ИНКИ1205 

3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско инженерство 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 
6. Академска година / семестар 1 / 2 7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Наставник Проф. д-р Александар Маркоски 

Доц. д-р Никола Рендевски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Стекнувања на напредни знаења и 
вештини за анализа и проектирање на IoT системи 
 
Course objectives (competencies): Gaining advanced knowledge and skills needed for 
analyses and design of IoT systems 

11. Содржина на предметната програма: Предизвици при развојот на модерни IoT системи. 
Хардверски и софтверски развојни платформи за IoT. Сензорски системи за IoT. 
Дигитално процесирање на сигнали кај IoT. Мрежна комуникација во IoT. Енергетски 
аспекти на IoT системи. Дизајн на наменски софтвер. Интеграција на IoT системи со 
информациски системи. 
 
Course content: Challenges in the development of modern IoT systems. Hardware and 
software development platforms for IoT. IoT sensor systems. Digital signal processing in IoT. 
Network communication in IoT. Energy aspects of IoT systems. Design of dedicated software. 
Integration of IoT systems with information systems. 

12. Методи на учење: Предавања, проучување на теоретски основи, индивидуално 
истражување во областа и работа со разни развојни платформи за безжична 
комуникација, изработка на индивидуален преглед на најзначајните достигнувања од 
областа,  изработка на индивидуалнa и /или групнa проектна задача, презентација на 
истражувањата. 
 
Learning Methods:  Lectures, studying the theoretical foundations, individual research in the 
area and work with different wireless development platforms, making the individual review of 
the most significant achievements in the field,  individual and group project assignment, 
presentation of the research results.. 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 
14. Распределба на расположивото време 250 часови 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 
60 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови  

16.2. Самостојни задачи 50 часови  

16.3. Домашно учење 45 часови  

17. Начин на оценување 
17.1. Усмен/писмен испит 40 бодови 



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

50 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Евалуација и самоевалуација 

 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  N. Zuech  Handbook of Intelligent 
Sensors for Industrial 
Automation  

Addison 
Wesley  

1991  

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.  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. Fortuna, L., Graziani, S., 
Rizzo, A., Xibilia, M.G. 

Soft Sensors for 
Monitoring and Control 
of Industrial Processes 

Springer 2007 

3. Snášel, Václav, 
Abraham, Ajith, 
Corchado, Emilio S. 
(Eds.) 

Soft Computing Models 
in Industrial and 
Environmental 
Applications 

Springer 2013 

 
 



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Научна визуелизација 

Scientific visualization 

2. Код ИНКИ1206 
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) Трет циклус 
6. Академска година / семестар 1 или 2 или 3 /1 или 

2 или 3 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

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

Ред. проф. д-р Игор Неделковски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Овој предмети ги проучува принципите, 
концептите и употребата на комплексни графички алатки за визуелно објаснување на 
научните и технички концепти. Акцентот е ставен на користење на компјутерски софтвер 
и хардвер за да се подобрат или генерираат дијаграми водени од податоци графикони и 
графики, 2D графика, 3D графика и анимации. Целта е студентите да се здобијат со 
практично искуство со широк спектар на пристапи за научна визуелизација и да ги  
откријат предностите и ограничувања во контекст на различни сценарија на примени. 
 
Course objectives (competencies): This course examines the principles, concepts and the use of 
complex graphical tools for visual explanation of scientific and technical concepts. Emphasis is 
placed on the use of computer software and hardware to improve or generate diagrams, made of 
data graphics and graphics, 2D graphics, 3D graphics and animations. The goal is students to 
gain hands-on experience with a wide range of approaches to scientific visualization and to 
discover the strengths and constraints in the context of various application scenarios. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед, Основи, Примена, Реконструкција на 
податоци, интерполација, триангулација, Техники на филтрирање, Основни техники на 
мапирање на податоци, Визуелизација на волумен, Визуелизација на вектори, Визуелна 
анализа на научни податоци.   
 
Course content:  Introduction, Basics, Application, Data Reconstruction, Interpolation, 
Triangulation, Filtering Techniques, Basic Data Mapping Techniques, Volume Visualization, 
Visualization of Vectors, Visual Analysis of Scientific Data. 

12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски вежби, 
изработка на проекти, одржување консултации со студенти. 
 
Learning Methods: theoretical instruction, auditory exercises, laboratory exercises, project 
development, consultation with students. 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 
14. Распределба на расположивото време 250 часа 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 
60 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови  

16.2. Самостојни задачи 50 часови  

16.3. Домашно учење 45 часови  



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

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

10 бодови 

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

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Нема 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Статистика на проодност, анкетирање на 
студентите. 

 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Munzner T. 
Visualization 
Analysis&Design 

CRC Press 2014 

2. 

Brodlie, K.W., 
Carpenter, L.A., 
Earnshaw, R.A., Gallop, 
J.R., Hubbold, R.J., 
Mumford, A.M., Osland, 
C.D., Quarendon, P. 
(Eds.) 

Scientific Visualization 
Techniques and 
Applications 

Springer 
Verlag 

1992 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Gallagher R. 

Computer 
visualization:graphics 
techniques for scientific 
and engineering 
analysis 

CRC Press 1995 

2.     
3.     

 
 
 



Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Напредни техники на податочно рударење и 

аналитика на големи количества податоци  
Advanced Data Mining Techniques and Big Data 

Analytics 
2. Код ИНКИ1207 
3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско инженерство 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар 1 или 2 или 3 / 1 

или 2 или 3 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

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

Ред. проф. д-р Илија Јолевски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на курсот е студентите да се 
запознаат со основите концепти и на современите напредни техники од областа на 
податочното рударење. 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. Тие ќе можат успешно да применат и развијат напредни 
алгоритми за податочно рударење на податоци при решавање на реални проблеми на 
големи податочни множества; ќе можат да конципираат, моделираат, анализираат, 
реализираат и проценат перформанси при кластерирање и класификација. Студентите ќе 
се запознаат со главните предизвици во дадената област како и областите во кои активно 
се истражува, како и работа со актуелни алатки за податочно рударење и аналитика на 
големи количества податоци. 
 
Course objectives (competencies): The aim of this course is to introduce students with the 
fundamentals and concepts of modern advanced data mining. After completing this course, 
students will have deep knowledge of the techniques and algorithms for data mining and 
statistical processing and big data analytics. Students will be able to apply and develop 
advanced algorithms for data mining to solve real problems of big (massive) data. They will be 
able to conceptualize, model, analyze, implement and evaluate performance of clustering and 
classification. They will face with the main challenges in this field as well as actively exploring 
areas and working with current tools for data mining and big data analytics. 

11. Содржина на предметната програма: Претпроцесирање на податоци. Избор на одличја. 
Дискретизација, интеграција и трансформација, редукција на димензионалноста на 
податоците. Предиктивно моделирање, предвидување и класификација. Алгоритми за 
кластерирање и метрики за растојание. Веб метрики и веб рударење. Бикластерирање. 
Fuzzy кластерирање. PageRank алгоритам. Методи на k-најблиски соседи, Баесов 
класификатор, дрва за одлучување, регресиони модели, асоцијациски правила, правила 
на одлучување. Валидација на кластерирање и проценка на перформанси. Техники на 
визуелизација на податоци. Рударење на текстуални податоци. Рударење на биолошки 
податоци. Рударење на временски серии и на мултимедиски податоци. Рударење на 
податочни стримови. Анализа на социјални мрежи. Анализа на графови. Методи за 
класификација. Машини со носечки вектори. Еволутивни алгоритми за оптимизација. 
Валидација на моделите за класификација. Користење на софтверски пакети за 
податочно рударење: Weka, Orange, RapidMiner, MATLAB toolbox-и. Вовед во аналитика 
на големи количества податоци. MapReduce алгоритми. Теорија, методи, технологија и 
алатки за аналитика на големи количества податоци. Системи со препорака. 
Рекламирање на веб. Работа со R, R Studio, Hadoop, SAP HANA. Актуелни проблеми и 
проекти. 



 
Course content: Data preprocessing. Feature selection. Data discretization, integration, 
transformation and dimensionality reduction. Predictive modelling. Prediction and 
classification. Clustering algorithms and distance metrics. Web metrics and web mining. 
Biclustering. Fuzzy clustering. PageRank algorithm. k-nearest neighbors’ algorithm. Bayesian 
classificator, decision trees, regression models, associative rules and decision rules. Clustering 
validation and performance evaluation. Data visualization techniques. Text mining. Biological 
data mining. Mining of time series and multimedia data. Data streams mining. Social network 
analysis. Graph analysis. Classification methods. Support vector machines. Evolutionary 
optimization algorithms. Validation of classification models. Usage of data mining software 
packages: Weka, Orange, RapidMiner, Matlab toolbox-es. Introduction of big data analytics. 
MapReduce algorithms. Theory, methods, technology and tools for big data analytics. 
Recommender (recommendation) systems. Advertisement on the Web. Usage of R, R Studio, 
Hadoop, SAP HANA. Current issues and projects. 

12. Методи на учење: Теоретска настава, лабараториски вежби, групно учество на студенти 
во изработка на проектни задачи, одржување консултации со студенти, помагање во 
изведување на лабораториски вежби и работа на научно-истражувачки проекти. 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 
14. Распределба на расположивото време 250 часа 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска 

настава 
60 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови  

16.2. Самостојни задачи 50 часови  

16.3. Домашно учење 45 часови  

17. Начин на оценување 
17.1. Усмен/писмен испит 40 бодови 
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена/ 

усна) 
50 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Евалуација и самоевалуација 

 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Jiawei 
Han,MichelineKamber 
and Jian Pei  

Data Mining: Concepts 
and Techniques (Third 
Edition)  

ElsevierInc  2012  



2. Rajaraman, Anand, and 
Jeffrey David Ullman 

Mining of massive 
datasets 

Cambridge 
University 
Press 

2012 

3. Daniel Fasel, Andreas 
Meier Herausgeber  

Big Data 
Grundlagen, Systeme 
und 
Nutzungspotenziale  

Springer 
Vieweg  

2016 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Florin Gorunescu  Data Mining: Concepts, 
Models and Techniques  

Springer  2011  

2. Jure Leskovec, Anand 
Rajaraman, Jeffrey D. 
Ullman 

Mining of Massive 
Datasets 

Stanford 
Univ. 

2014 

3. Tiwari, Mahendra, 
Ramjee Dixit, and 
Abhishek Kesharwani 

Data Mining Principles, 
Process Model and 
Applications 

Educreation 
Publishing 

2017 

 
 



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Интелигентни кориснички интерфејси 

Intelligent User Interfaces 
2. Код ИНКИ1208 
3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско инженерство 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар 1 или 2 или 3 / 1 

или 2 или 3 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

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

вонр. проф. д-р Зоран Котевски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Вештачка интелигенција, Објектно-ориентирано 
програмирање, Кориснички интерфејси и 
интеракција човек-компјутер  
Artificial Intelligence, Object-oriented Programming, 
User Interfaces and HCI 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со техниките 
на анализа, моделирање и проектирање на интелигентни кориснички интерфејси. 
Студентите да научат кои се примерите на примена и видовите на интелигентни 
кориснички интерфејси. Како да се проектираат и применат кориснички интерфејси 
чувствителни на потребите на корисникот преку идентификација на физичките и 
психолошките состојби.  
 
Course objectives (competencies):  Students will learn techniques of analysis, modeling and 
design of intelligent user interfaces. They will learn examples of application and types of 
intelligent user interfaces. How to design and apply user interfaces sensitive to user needs via 
phisical and psichological states identification.  

11. Содржина на предметната програма: Моделирање на корисници – техники, проблеми. 
Примена и средини за примена. Техники за проценка. Поим за вештачка интелигенција и 
техники на вештачката интелигенција. Интелигентни системи. Анализа на интелигентни 
интерфејси. Проектирање на адаптабилни кориснички интерфејси. Интелигентни 
кориснички интерфејси врз основа на агенти. Контекст сензитивни кориснички 
интерфејси.  
 
Course content: Modelling of users – techniques, problems. Application and application 
environment. Techniques of evaluation. Artificial intelligence concept and techniques. 
Intelligent systems. Intelligent interfaces analysis. Adaptable user interfaces design. Intelligent 
user interfaces based on agents. Contex sensitive user interfaces.  

12. Методи на учење: Под надзор и самостојно 
 
Learning Methods: Under supervision and individual 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 
14. Распределба на расположивото време 250 часа 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 
60 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови  

16.2. Самостојни задачи 50 часови  



16.3. Домашно учење 45 часови  

17. Начин на оценување 
17.1. Усмен/писмен испит 40 бодови 
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена/ 

усна) 
50 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Евалуација и самоевалуација 

 

22. 
      

Литература / Readings 

22.1. 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 1. Raskin, J. 
 

“The Human Interface: 
New Directions for 
Designing Interactive 
Systems” 

Addison-
Wesley Pub 
Co 

2000 

2. Sarker, A.R., Abbas, 
A.H., Newton, S.C.  

“Heuristic and 
Optimization for 
Knowledge Discovery” 

Idea Group 
Publishing 

2002 

3. Michael Wooldridge An Introduction to 
Multiagent Systems 

John Wiley &  
Sons Ltd 
 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

1. Shneiderman B., Plaisant 
C. 

Designing the User 
Interface,  

Addison 
Wesley, 

2010 

2. A.Sutcliffe Multimedia and Virtual 
Reality: Designing 

Lawerence  
Erlbaum  
Publishe 

2003 

3. Shao, L., Shan, C., Luo, 
J., Etoh, M. 
 

Multimedia Interaction 
and Intelligent User 
Interfaces: Principles, 
Methods and 
Applications 

Springer-
Verlag 
London 

2010 

4.  Adrian A. Hopgood  
 

Intelligent Systems for 
Engineers and 
Scientists,  Third  
Edition 

CRC Press  2011 

 
 



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

 

1. Наслов на наставниот предмет Напредни мултимедиски системи 

Advanced multimedia systems 

2. Код ИНКИ1209 

3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско 
инженерство 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии - Битола 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар 1 или 2 или 3 / 1 

или 2 или 3 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

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

Ред. проф. д-р Костандина Вељановска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Принципи на мултимедиски системи 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   
Студентите да се стекнат со знаење како да применуваат одредени техники за анализа 
дизајн и имплементација на напредни мултимедиски системи. 
 
Course objectives (competencies): 
Students should gain adequate knowledge to apply certain techniques for analysis, design and 
implementation of advanced multimedia systems. 

11. Содржина на предметната програма:  
Моделирање, анализа и дизајн на сложени мултимедиски системи. Организација, 
чување, индексирање, пребарување и процесирање на мултимедиски податоци во 
различни средини (мобилни, дистрибуирани, кластерирани). Основни техники за 
екстракција на карактеристики на мултимедиските содржини и дескриптори на 
мултимедиските содржини од структурен и семантички аспект. 3Д модели и нивно 
пребарување. Семантичко индексирање, метрики на сличност за 3Д модели, слики, 
аудио и видео. Процесирање и пребарување на големи количини мултимедиски 
податоци. Процесирање на мултимедија на мобилни уреди и на Cloud. Сегментација и 
следење на објекти кај безбедносните мултимедиски уреди. Сегментација на слика и 
звук, и проширена реалност. Индексирање мултимедиски објекти на Интернет. 
 
Course content: 
Modeling, analysis and design of complex multimedia systems. Organization, storing, 
indexing, searching and processing of multimedia data in various environments (mobile, 
distributed, clustered). Basic techniques for feature extraction of multimedia content and 
descriptors of multimedia content from structured and semantic aspect. 3D models and their 
searching. Semantic indexing, similarity metrics of 3D models, images, audio and video. 
Processing and searching of large quantities of multimedia data. Multimedia processing on 
mobile devices and Cloud. Segmentation and tracking of multimedia objects in security 
multimedia devices. Indexing of Internet multimedia objects. 

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. 
 
Learning methods: 
Theoretical lectures, auditorial exercises, laboratory exercises, student participation in group 
projects, development and presentation of individual course project, consulting. 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 



14. Распределба на расположивото време 250 часови 
15. Форми на наставните 

активности 
15.1. Предавања- теоретска 

настава 
60 часови 

15.2. Вежби (аудиториски, 
лабораториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови 

16.2. Самостојни задачи 50 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 
17.1. Тестови 40 бодови 

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

50 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 
оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

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

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

Henk M. Blanken, 
Arjen P. de Vries, 
Henk Ernst Blok, 

Ling Feng 

Multimedia Retrieval (Data-
Centric Systems and 

Applications) 
Springer 2007 

2. 
K. Selcuk Candan, 

M. L. Sapino 
Data Management for 
Multimedia Retrieval 

Cambridge 
University Press 

2010 

3. 
K. Jeffay, H. J. 

Zhang 
Readings in Multimedia 

Computing and Networking 
Morgan 

Kaufman 
2002 

22.2. 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. T. Shelton Business models for the 
Social Mobile Cloud 

Wiley 2013 

2. F. Ohlhorst  Big data Analytics Wiley 2013 

3. H. Chaouchi 2010 The Internet of Things Wiley 2010 



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Проектирање на наменски безжични 

комуникациски мрежи и системи 
Design of mission-oriented wireless communication 

networks and systems 
2. Код ИНКИ1210 
3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско инженерство 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) трет циклус 
6. Академска година / семестар 1 или 2 или 3 / 1 

или 2 или 3 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Наставник Доц. д-р Никола Рендевски 

Ред. проф. д-р Александар Маркоски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Стекнувања на напредни знаења и 
вештини за проектирање на наменски безжични комуникациски мрежи и системи во 
следните генерации на ИКТ технологиите 
 
Course objectives (competencies): Gaining advanced knowledge and skills needed for design of 
mission-oriented wireless communication networks and systems in the next-generation of 
information and communication technologies 

11. Содржина на предметната програма: Предизвици за развој на безжични комуникации за 
5G и IoT. Проектирање и буџетирање на безжични линкови. Дигитално процесирање на 
сигнали. Предизвици за развој на безжични мрежни уреди за конкретна намена. Развој на 
наменски безжични мрежи во нелиценцираните фреквентни подрачја. LoRa и LoRaWAN. 
Методи за анализа и симулации. Метрики за квалитет на сервис (QoS). 
Интероперабилност и компатибилност кај наменски безжични системи. Безжични мрежи 
во милиметарското подрачје (30-300 GHz). WPAN и WLAN мрежи на 60 GHz. 802.11ad и 
802.15.3.c стандарди. Терахерцни комуникации. Visible Light Communications. 
Проектирање на уреди со повеќе комуникациски интерфејси. Radio over Fiber (RoF) 
системи. 
 
Course content:  Challenges for development of wireless communication systems for 5G and 
Internet of Things. Wireless links budgeting. Digital Signal Processing. Challenges for design of 
mission-oriented wireless systems. Wireless systems in unlicensed frequency bands. LoRa and 
LoRaWAN. Methods for analyses and simulations. QoS metrics. Interoperability and backward 
compatibility. mmWaves wireless systems (30-300 GHz). WPAN and WLAN networks in the 
60 GHz band. 802.11ad and 802.15.3.c wireless standards. Terahertz Wireless Communications. 
Visible Light Communications. Design of multi-air interface devices. Radio over Fiber (RoF) 
systems.   

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 
 
Learning Methods:  Lectures, studying the theoretical foundations, individual research in the 
area and work with different wireless development platforms, making the individual review of 
the most significant achievements in the field,  individual and group project assignment, 
presentation of the research results 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 
14. Распределба на расположивото време 250 часови 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 60 часови  



настава 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови  

16.2. Самостојни задачи 50 часови  

16.3. Домашно учење 45 часови  

17. Начин на оценување 
17.1. Усмен/писмен испит 40 бодови 
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена/ 

усна) 
50 бодови 

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

оценка) 
до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Изработени и предадени проектни задачи 

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

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Евалуација и самоевалуација 

 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Rob Barton, Gonzalo 
Salgueiro, David Hanes 

IoT Fundamentals: 
Networking 
Technologies, 
Protocols, and Use 
Cases for the Internet of 
Things 
 

Cisco Press 2017 

2. Theodore S. Rappaport 
Robert W. Heath Jr. 
Robert C. Daniels, 
James N. Murdock 

Millimeter Wave 
Wireless 
Communications 

Prentice Hall 2014 

3.  Krzysztof Iniewski Convergence of Mobile 
and Stationary Next-
Generation Networks 

Wiley 2010 

       

22.2. 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Вилијам Сталингс Безжична 
комуникација и 
Мрежи 

Абакус 
комерц - 
Скопје 

2010 

2. Thomas Plevyak, Veli 
Sahin 

Next Generation 
Telecommunications 

Wiley-IEEE 
Press 

2010 



Networks, Services, 
and Management 

3. Eldad Perahia, Robert 
Stacey 

Next Generation 
Wireless LANs: 
802.11n and 802.11ac 

Cambridge 
University 
Press 

2013  

 
 



Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Одбрани поглавја од семантичко WEB 

програмирање 
Selected chapters of Semantic WEB programming 

2. Код ИНКИ1211 
3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско инженерство 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар 1 или 2 или 3 / 1 

или 2 или 3 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Наставник вонр. проф.д-р Рамона Маркоска 
ред. проф. д-р Илија Јолевски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Не се неопходни 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Разбирање на парадигмата на семантичко 
WEB програмирање; Согледување  на функционалноста преку компатибилност и 
комплементарност со класично WEB програмирање,  во контекст на развојните фази на 
WEB, со акцент на  aктуелен WEB 3.0;  Проучување и согледување на специфичностите 
на семантичкото WEB програмирање, и потребата од прилагодени ИКТ алатки за него ; 
Усвојување на логиката и механизмите на семантичко WEB програмирање, преку 
начините на организација на податоци, и формите и процедурите на нивно процесирање; 
Способност за анализа и подобрување на постоечките WEB решенија, во правец на нивно 
реструктуирање според правилата на семантички WEB;  Способност за идејно и 
практично конципирање на софтверски решенија базирани на синтаксата и семантиката 
на семантичко WEB програмирање,  низ призмата на нивна практична применливост. 
 
Objectives of the course program (competences):Understanding the paradigm of semantic WEB 
programming; Reviewing functionality through compatibility and complementarity with classic 
WEB programming, in the context of WEB development phases, with emphasis on current 
WEB 3.0; Studying and reviewing the specifics of semantic WEB programming, and the need 
for customized ICT tools; Adopting the logic and mechanisms of semantic WEB programming, 
through the ways of organizing data, and the forms and procedures for their processing; Ability 
to analyze and improve the existing WEB solutions in the direction of their restructuring 
according to the rules of the semantic WEB; Ability to conceptualize and conceptualize 
software solutions based on the syntax and semantics of semantic WEB programming, through 
the prism of their practical application. 

11. Содржина на предметната програма: Вовед во парадигмата на семантичко WEB 
програмирање, преку мултидисциплинарна анализа на развојот на интернет технологиите 
во контекст на реалните потреби, со акцент на поврзаноста со WEB 3.0; Споредба  меѓу 
класично WEB програмирање и семантичко WEB  програмирање, Софтверско 
моделирање на податоците и концептуално запознавање со онтологии, податочни типови, 
значење и примена на податочни образци, микроформати eRDF, RDFa, RDF, XML, XML 
Shema; ОWL.; Moделирање на податоци од реалното опкружување,  со користење на 
наброените елементи, модерирање на релациите меѓу нив со примена на синтаксата, со 
крајна цел,  реализација на планирана семантика; Преглед на онтологии и  работни 
околини за постигнување на наброените оперативни цели; Манипулација со податоци 
организирани по правила на семнатички WEB, навигација, пребарување, конципирање на 
прашалници; Креирање на семантички WEB апликации; Поврзување на XML сервиси со 
RDF; Поврзување на релациски бази со RDF; Развој и користење на семантички сервиси; 
Практично поврзување на технологиите на семантички WEB и креирање на реални 
апликации на семантички WEB (како на пример, RDF, OWL, SWRL, Jena, SPARQL и 
други по потреба) 



 
Course content: Introduction to the semantic WEB programming paradigm, through a 
multidisciplinary analysis of the development of Internet technologies in the context of real 
needs, with an emphasis on the connection to WEB 3.0; Comparison between classical WEB 
programming and semantic WEB programming, data modeling and conceptual knowledge of 
ontologies, data types, meaning and application of data samples, microformats eRDF, RDFa, 
RDF, XML, XML Schema; OWL .; Modeling data from the real environment, using the listed 
elements, modifying the relations between them by applying the syntax, with the ultimate goal, 
the realization of planned semantics; An overview of ontologies  for achieving the set 
operational goals; Manipulation of data organized according to rules of semantic WEB, 
navigation, search, conceptualization of questionnaires; Creation of semantic WEB applications; 
Linking XML services to RDF; Linking Relational Database with RDF; Development and use 
of semantic services; Practical connection of semantic WEB technologies and creation of real 
applications on semantic WEB (such as RDF, OWL, SWRL, Jena, SPARQL and others as 
needed) 

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 
 
Learning methods: theoretical teaching, auditory exercises, laboratory exercises, student 
participation in project preparation or seminar work,  consultations with students, participation 
in the preparation of the projects 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 
14. Распределба на расположивото време 250 часови 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 
60 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 часови  

16.2. Самостојни задачи 50 часови  

16.3. Домашно учење 45 часови  

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

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена/ 
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. Mike Dean, Andrew 
Perez-Lopez, Ryan Blace, 
Matthew Fisher, John 
Hebeler 

“Semantic Web 
Programming” 

J.Wiley& Sons 
ISBN:9780470
418017 

2009 

2.  Споделени авторски 
права: 
MIT’s Computer Science 
and Artificial Intelligence 
Laboratory 
https://www.csail.mit.edu/ 
 
ERCIM - the European 
Research Consortium for 
Informatics and 
Mathematics. 
https://www.ercim.eu/, 
 
University of KEIO, 
https://www.keio.ac.jp/en/ 
 
Beihang University, 
 
https://ev.buaa.edu.cn/ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
Semantic WEB standards 

 
 
 
 
 
https://www.w
3.org/standards
/semanticweb/ 
 
 
последен 
пристап online 
 
03.11.2018 
 

2015 

3. John Domingue, Dieter 
Fensel, James A. Hendler 
(Eds.) 

“Handbook of Semantic 
Web Technologies” 

Springer-
Verlag Berlin 
Heidelberg 
ISBN 978-3-
540-92912-3 

2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. F.S. Parreiras “Semantic WEB and 
model driven 
engineering” 

J.Wiley&Sons 
ISBN: 978-1-
118-00417-3  

2012 

2. Cardoso, Jorge, Hepp, 
Lytras 

The Semantic WEB- real 
wold applications for 
industry 

Springer 
ISBN 978-0-
387-48531-7 

2008 

3. Y.S. Ма Semantic Modeling and 
Interoperability in 
Product and Process 
Engineering 
A Technology for 
Engineering Informatics 

Springer Series 
in Advanced 
Manufacturing
, 
ISBN 978-1-
4471-5072-5 

2013 

 



Прилог бр. 3 Предметна програма од трет циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Дистрибуирани и паралелни компјутерски 

системи 
Distributed and Parallel Systems 

2. Код ИНКИ1212 
3. Студиска програма Информатички науки и компјутерско инженерство 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатички и комуникациски 
технологии 
 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година / семестар 1 или 2 или 3 / 1 

или 2 или 3 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
10 

8. Наставник Вонр. проф. д-р Томе Димовски 
Ред. проф. д-р Виолета Маневска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   По завршувањето на предметот се 
очекува студентот да има продлабочено знаење во областа на дистрибуирани и паралелни 
системи. Ќе можат да развиваат комплексни апликации со користење на дистрибуирани 
трансакции. Ќе можат да проектираат дистрибуирани и паралелни системи.   
 
Cource objectives (competencies): After completing the course the student is expected to have 
profound knowledge about the distributed and parallel systems, distributed transaction 
processing in distributed environment, designing distributed and parallel systems. 

11. Содржина на предметната програма:  Вовед во дистрибуирани системи, Дистрибуирани 
компјутерски архитектури, Дистрибуирани апликации, Мрежна комуникација кај 
дистрибуираните и паралелните системи, Алгоритми за распоредување, Дистрибуирани 
трансакции, Репликации, Паралелизација во дистрибуиран систем, Проектирање на 
дистрибуирани ситеми. 
 
Course content: Introduction to distributed systems, Distributed archetectures, Distributed 
aplications, Network comunication, Ubiquitous Computing, Transactions, Distributed 
Transactions Replication,  Designing Distributed Systems. 

12. Методи на учење: теоретска настава, вежби, тимска работа, самостојна изработка и 
одбрана на проектна задача, одржување консултации со студенти  
 
Learning Methods: lectures, auditory exercises, laboratory exercises, team work, development 
of projects works, consultations with students. 

13. Вкупен расположив фонд на време 10 ЕКТС x 25 часа = 250 часа 
14. Распределба на расположивото време 250 часови 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 
60 часови  

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

45 часови  

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  35 часови  

16.2. Самостојни задачи 30 часови  

16.3. Домашно учење 80 часови  

17. Начин на оценување 
17.1. Усмен/писмен испит 80 бодови 
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена/ 

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 
Анкета на студенти 

 
 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Maarten van Steen and 
Andrew S. Tanenbaum 

Distributed Systems, 3rd 
edition 

ISBN 978-
1543057386 

2017  

2. George Coulouris, Jean 
Dollimore, Tim 
Kindberg, Gordon Blair 

Distributed Systems, 
Concepts and Design. 
(5th Edition)  

Addison-
Wesley, 
ISBN 978-
0132143011 
 

2012 

22.2. 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Gustavo Alonso, Fabio 
Casati, Harumi Kuno 
and Vijay Machiraju 

Web Services: 
Concepts, Architectures 
and Applications 

Springer, 
ISBN: 978-
3540440086 

2004 

2.     
3.     

 
 
 
 
 
 

 
 



Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми (Прилог бр.4) 

Прилог бр. 4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Александар Маркоски 
2. Дата на раѓање 03.07.1963 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Доктор на технички 
науки 

1999 Технички факултет 
- Битола 

Магистер 1994 Машински 
факултет - Скопје 

Дипломиран 
машински инженер 

1987 Машински 
факултет - Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Техничко 
Технолошки Науки 

Енергетика, 
Регулација и 
управување 
со 
технолошки 
процеси 

Термотехника и 
термотехнички 
апарати и постр 
]ојки 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Техничко 
Технолошки Науки 

Информатика  
и 
компјутерска 
техника, 
Животна 
средина 

Друго – Применети 
Информациско 
комуникациски  
технологии 

8. Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Факултет на Информатички и 
Комуникациски Технологии 
Битола 

Редовен професор 
Применети 
информатичко 
комуникациски 
технологии, Заштита на 
животна средина 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот 
циклус на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Индустриска информатика Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

2. Компјутерски-потпомогнат 
дизајн и производство 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

 3. Сензорски мрежи и системи Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

 4 Роботика и автоматизација Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 



1. Енвироматика и интеграција на 
знаење 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

2.   
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Индустриски и енвиронментални 
сензорски мрежи 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

2.   
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Markoski, A., Rendevski, 
N., Pasic, R., Dimovski, T., 
Markoska, R., Kotevski, Z. 

Air Quality Crowdsensing 
in Smart Cities using Low 
Cost IoT Systems and 
ICT4Env Platform 

4-th Italian 
Conference on ICT 
for Smart Cities And 
Communities, 19-21 
September, 
L'Aquila, Italy, 
2018. 

2. Mateski, G., Markoska, R., 
Markoski, A. 

Development of Low-Cost 
Wireless Sensor Network 
for Solid Waste 
Management 

Proceedings of the 
7-th International 
conference on 
Applied Internet and 
Information 
Technologies, pp. 
178-185, Zrenjanin, 
Oct. 2017. 

3.  
 

A.Markoski. 
N.Rendevski, 

R.Pasic, 
R.Markoska 

 
 
“Realization of Low-Cost 
IoT System for 
Environmental Monitoring: 
Potential and Challenges” 

3rd International 
Conference on 
Environmental 
Science and 
Technology 
(ICOEST) 19 - 23 
October, Budapest 
Hungary, 2017 

4. Z.Marinov and A.Markoski Development of Low-
Power Wireless Sensor 
Network for improving the 
Energy Efficiency in 
Buildings 

52nd International 
Scientific 
Conference on 
Information, 
Communication and 
Energy Systems and 
Technologies – 
Serbia, Niš, June 28 
– 30, 2017. 

5. Pasic, R., Jolevski, I., 
Markoski, A. 

Vehicle sensor node for 
smart parking’s of the 
future 

ICT Innovations 
2014, Web 
Proceedings, ISSN 
1857-7288. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.  Development of Regional 
Interdisciplinary 

Tempus IV Project, 
158644 JPCR  



Mechatronic Studies – 
DRIMS  

(2010 –2013) 

2.  Development of 
Environmental and 
Resources Engineering 
Learning - DEREL 

Tempus -1-2010-IT-
JPCR 511001 
(2011 – 2014) 

3.  Workflow and Document 
Management Infrastructure 
towards Integrated 
University 

Tempus UM_JEP 
40045-2005  (2006-
2009) 

4. 

Cross4All 

Cross-border initiative for 
integrated health and social 
services promoting safe 
ageing, early prevention 
and independent living for 
all 
financed by IPA Interreg 
2014-2020 programme) 

2018-2020 

5. 
EmploYouth 

financed IPA Interreg 2014-
2020 programme 

2018-2020 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи Повеќе од 90 
11.2. Магистерски работи 18  
11.3. Докторски дисертации Ментор на 2 одбранети дисертации и член 

на 12 комисии за одбрана 
Акредитација за ментор на докторски 
трудови на студиската програма 
Информатика и компјутерска техника со 
решение бр. 12-311/3 од 01.03.2013 година 

    
 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / 

пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор Н         Наслов Издавач / година 

1. 

Dimovski, T., Koltovska, 
D., Kotevski, Z., 
Markoski, A., Hristovski, 
I. 

A model for an 
Integrated Intelligent 
Decision Support System 
for Environmental Urban 
Traffic Management 

ICT Innovations 2018, 
Web Proceedings, 
pp.75-83, ISSN 1857-
7288. 

2. 

Z.Marinov and 
A.Markoski 

Development of Low-
Power Wireless Sensor 
Network for improving 

52nd International 
Scientific Conference 
on Information, 



the Energy Efficiency in 
Buildings 

Communication and 
Energy Systems and 
Technologies – 
Serbia, Niš, June 28 – 
30, 2017. 

3. 
Markoska, R., Mateski, G., 
Markoski, A.   

Solid Waste Collection 
and Management using 
Smart Algorithm based 
on Genetic Programming 

Proceedings of the 7-
th International 
conference on Applied 
Internet and 
Information 
Technologies, pp. 
200-207, Zrenjanin, 
Oct. 2017. 

4. 

Mateski, G., Markoska, 
R., Markoski, A. 

Development of Low-
Cost Wireless Sensor 
Network for Solid Waste 
Management 

Proceedings of the 7-
th International 
conference on Applied 
Internet and 
Information 
Technologies, pp. 
178-185, Zrenjanin, 
Oct. 2017. 

5. 

B.Angelevska, 
A.Markoski 

Building an Air Quality 
Management System – 
Approaches and 
Challenges 

Book of Proceedings, 
International May 
Conference on 
Strategic 
Management, Bor, 
Srbija, ISBN 978-86-
6305-019-8, pp.349-
356.2014 

6. R. Markoska, A.Markoski 

“Methodology for initial 
connection of enterprises 

in Digital Business 
Ecosystems using cost-

benefit analysis in 
collaborative processes 

planning” 

Proceedings of 4th 
International 
Conference on 
Information Society 
and Technology 
(ICIST 2014), ISBN 
978-86-85525-14-8, 
pp.456-461. /2014 

 

12.2 Доказ за најмалку еден печатен научноистражувачки труд во меѓународни научни

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор             Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 

 

 

 

 



Прилог бр. 4  Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Виолета Маневска 

2. Дата на раѓање 06.08.1964 

3. Степен на образование VIII - доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на информатички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 
 
 

Образование Година Институција 

Високо 1988 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ - 
Скопје, Природно-
математички факултет 
- Скопје, Институт за 
информатика 

Магистерски 
студии 

1994 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ - 
Скопје, Природно-
математички факултет 
- Скопје, Институт за 
информатика 

Докторат 2001 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ - 
Скопје, Природно-
математички факултет 
- Скопје, Институт за 
информатика 

6.  
Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 
Информатика и 
Математика 

Информатика и 
Математика 

Информатика и 
Математика 

 
7. 

Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Информатика Информатика Информатика 

 
 
 

8.  
Доколку е во работен однос да 
се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за 
информатички и 
комуникациски 
технологии -
Битола (ФИКТ-
Битола) 

Редовен професор, Информатика и 
Математика 

 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на 
студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Алгоритми и структури на 
податоци 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

2.  
Дизајн и имплементација на 
бази на податоци 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

3. Веројатност и статистика 
Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

4. 
Складишта на податоци и 
аналитичка обработка 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

5. Математика 

Преработка на анимални производи, 
Фармерско производство, Менаџмент во 
биотехниката, Факултет за биотехнички 
науки - Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 



Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Напредни бази на податоци 
Информатички науки и 
компјутерско инженерство 
(ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Нови трендови во истражувањата кај 
базите на податоци 

Информатички науки и 
компјутерско инженерство 
(ИНКИ)/ Факултет за ИКТ   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 
 
 
 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Petrovski Josif, 
Manevska Violeta 

Learning Materials 

Recommendation Using 
Personalized Recommender 

System 

TEACHER: 
International 
Journal of 
Education / 2015, 
Volume 10 
December 2015,  
 
ISSN (Online): 
1857- 8888 
pp. 9-17 
 
(indexed by 
EBSCO) 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Prof. d-r Anders 
Örtenblad 

Learning Organization in the High 
Education 

University of 
Nordland, Norway / 
2013-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Krstić Marina, Manevska 
Violeta  

Healthy Striving vs Neurotic 

Perfectionism Among Talented 

Primary School Students 

VI medunarodna 
naucno-strucna 
konferencija 
“Unapređenje kvalitete 
života djece i mladih”, 
Tematski zbornik, I dio, 
Tuzla, Bosna i 
Hercegovina / 2015 
ISSN 1986-9886 
pp. 201-209 

      



11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи Преку 160 дипломски работи 
11.2 Магистерски работи 30 

11.3 Докторски работи 

Ментор на 2 одбранети докторски дисертации, член на 
20 комисии за одбрана на докторски трудови, а во тек 
се менторства на 3 кандидати за одбрана на докторски 
дисертации на докторски студии  
(Акредитации за 
- ментор на докторски трудови на студиската 
програма Менаџмент на информациски системи со 
решение бр. 12-41/11 oд 13.04.2011година  
- ментор на докторски трудови на студиската 
програма Инженерство и менаџмент на софтверски 
апликации со решение бр. 12-41/10 oд 13.04.2011 
година 
- ментор на докторски трудови на студиската 
програма Информатички науки и компјутерско 
инженерство со решение бр. 17-16/14 од 18.10.2016 
година 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија во 

даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред. 
број 

Автор Н         Наслов Издавач / година 

2. Manevska Violeta 
Relationship Between Vector 
Valued Semigroup Automata 

and Random Processes 

Mathematica 
Macedonica, 
Department of 
Mathematics, 
University of Skopje, 
Vol.8 (2010), Skopje, 
Macedonia / 2010 
pp. 69-77  
 
(indexed by 
Mathematical reviews 
and Zentralblatt fur 
Mathematik) 

12.2 Доказ за најмалку еден печатен научноистражувачки труд во меѓународни научни 
 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред. 
број 

Автор             Н     Наслов Издавач / година 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Игор Неделковски 

2. Дата на раѓање 12.03.1966 

3. Степен на образование Доктор 

4. Наслов на научниот степен Доктор на технички науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Докторска 
дисертација – 
доктор на 
технички науки 

1997 Универзитет “Св. Климент 
Охридски” - Битола, Технички 
факултет - Битола 

Постдипломски 
студии – 
магистер на 
технички науки 

1990-1993 Универзитет во Белград, 
Машински факултет - Белград 

Додипломски 
студии – 
дипломиран 
машински 
инженер 

1985-1990 Универзитет во Битола, 
Технички факултет - Битола 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Технички науки Енергетика Термотехника и термотехнички 

апарати и постројки 
7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 
Подрачје Поле Област 
Технички науки Информатика 

и 
компјутерска 
техника 

Друго (Компјутерска 
симулација и виртуелно 
инженерство) 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е 
избран и област 

Универзитет “Св. Климент Охридски” - 
Битола, Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола 

Редовен професор. 
Области: 
Информациони и 
експертски системи; 
Припрема за 
печатење и DTP; 
Механика на 
флуидите и струјно 
технички системи. 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на 
студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Нумеричка анализа и 
математичко моделирање 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – Битола 

2. Моделирање за видео игри Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – Битола 

 3. Динамика за видео игри Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – Битола 

 4. Напредна компјутерска 
графика 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – Битола 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Применети експертски 
системи 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола 



9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Виртуелно инженерство и 
системи за поддршка при 
одлучувањето 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1 Martin Koplin, 
Igor Nedelkovski, 
Christian Geiger, 
Carl Skelton, Aura 
Neuvonen, 
Stephan Siegert, 
Olga Sismanidi, 
Lorenz Potthast, 
Elwira Wojtunik-
Lang, Popesz 
Csaba Lang1 

Impact of Social Art in the 
People ́s Smart Sculpture PS2 

Proceedings of the 24th 
International Symposium on 
Electronic Art 2018, pp. 436-438 
ISBN: 978-0-620-80332-8 
 

2 Filip Popovski, 
Igor Nedelkovski, 
Svetlana 
Mijakovska, 
Gorica Popovska 
Nalevska 

Interactive Scientific 
Visualization in 3D Virtual 
Reality Model 

TEM Journal. Volume 5, Issue 4, 
Pages 435-440, ISSN 2217-8309, 
DOI: 10.18421/TEM54-04, 
November 2016. 

3 Martin Koplin, 
Igor Nedelkovski, 
Kari Salo 

The People´s Smart Sculpture Proceedings of the 22nd 
International Symposium on 
Electronic Art ISEA2016 Hong 
Kong. pp 414 – 419, ISBN: 978-
962-442-397-6, May 2016  

4 M. Koplin, O. 
Vistica, M. 
Johansson, I. 

Nedelkovski, K. 
Salo, H. Eirun, C. 
Schrank1, L. Blau 

Social Art in European Spaces 
- An Approach to Participation 
Methodologies within PS2 

10th International Technology, 
Education and Development 
Conference, Valencia, Spain. 7-9 
March, 2016. 
ISBN: 978-84-608-5617-7 / ISSN: 
2340-1079 
doi: 10.21125/inted.2016 
Publisher: IATED 

5 Filip Popovski,  
Igor Nedelkovski, 
Svetlana 
Mijakovska,  
Aleksandar   
Ackovski 

Virtual Environment of Real 
Sport Hall and Analyzing 
Rendering Quality 

TEM Journal – Volume 4 / 
Number 1 / Pages 112-115, 2015,  

 Filip Popovski, 
IgorNedelkovski 
and Svetlana 
Mijakovska 

Generating 3D Model in 
Virtual Reality and Analyzing 
Its Performance 

International Journal of Computer 
Science & Information 
Technology (IJCSIT) Vol 6, No 6, 
December 2014 

6 Svetlana 
Mijakovska, 
Igor Nedelkovski, 
Filip Popovski 

Overview of the process of 3D 
modelling from video 

International Journal of 
Engineering Sciences & Emerging 
Technologies Volume 7(Issue 
3):680-686, December 2014 

7 C. M. Bande, M. 
Klekovska, I. 
Nedelkovski, D. 
Kaevski 

Feature Selection for 
Classification of Old Slavic 
Letters 
 

Journal of Control Engineering 
and Applied Informatics 
Vol.16, No.4 pp. 81-90, 2014, 
ISSN 1454-8658. ISI Impact 
Factor 0.537. December 2014 



8 Svetlana 
Mijakovska, Igor 
Nedelkovski, Filip 
Popovski,  

Generating 3D model from 
Video. 

Advanced Computing: An 
International Journal (ACIJ), 
AIRCC Publishing Corporation, 
2014 Vol.5,  
No.5/6. ISSN online: 2229 – 6727. 
November 2014 

9 Filip Popovski, 
Igor Nedelkovski 

Comparison of Several Models 
for Interaction in Virtual 
Reality 

Mechanical Scientific 
Engeneering Journal, MFS 
Skopje, 2014 Vol.32 No.1 pp. 57-
63 ISSN online: 1857-9191 ISSN 
print: 1857-5293, February 2014 

     
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1 Igor Nedelkovski 
и други 

The People's Smart Sculptures Creative Europe: Culture 2014-
2020 Programme.  

2. Igor Nedelkovski Digital Exhibition EU-IPA Cross Border Programme 
Greece - The former Yugoslav 
Republic of Macedonia. 2014 

3. Igor Nedelkovski 
и други. 

Cross Border Collaboration to 
Fight Illegal Logging and 
Timber Trade 

EU-IPA Cross Border Programme 
Greece - The former Yugoslav 
Republic of Macedonia. 2014 

4. Alan Chalmers, 
Igor Nedelkovski 
и други 

COST Action IC1005: HDRi: 
The digital capture, storage, 
transmission and display of 
real-world lighting 

EU RTD 7th Framework 
Programme, 2011 - 2014 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи ~ 200 
11.2. Магистерски работи 11 одбранети, 7 во фаза на изработка  
11.3. Докторски дисертации 5 одбранети, 1 во фаза на изработка 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1 Martin Koplin, 
Igor Nedelkovski, 
Christian Geiger, 
Carl Skelton, Aura 
Neuvonen, 
Stephan Siegert, 
Olga Sismanidi, 
Lorenz Potthast, 
Elwira Wojtunik-
Lang, Popesz 
Csaba Lang1 

Impact of Social Art in the 
People ́s Smart Sculpture PS2 

Proceedings of the 24th 
International Symposium on 
Electronic Art 2018, pp. 436-438 
ISBN: 978-0-620-80332-8 
 

2 Filip Popovski, 
Igor Nedelkovski, 
Svetlana 
Mijakovska, 
Gorica Popovska 
Nalevska 

Interactive Scientific 
Visualization in 3D Virtual 
Reality Model 

TEM Journal. Volume 5, Issue 4, 
Pages 435-440, ISSN 2217-8309, 
DOI: 10.18421/TEM54-04, 
November 2016. 



3 Martin Koplin, 
Igor Nedelkovski, 
Kari Salo 

The People´s Smart Sculpture Proceedings of the 22nd 
International Symposium on 
Electronic Art ISEA2016 Hong 
Kong. pp 414 – 419, ISBN: 978-
962-442-397-6, May 2016  

 4 M. Koplin, O. 
Vistica, M. 
Johansson, I. 

Nedelkovski, K. 
Salo, H. Eirun, C. 
Schrank1, L. Blau 

Social Art in European Spaces 
- An Approach to Participation 
Methodologies within PS2 

10th International Technology, 
Education and Development 
Conference, Valencia, Spain. 7-9 
March, 2016. 
ISBN: 978-84-608-5617-7 / ISSN: 
2340-1079 
doi: 10.21125/inted.2016 
Publisher: IATED 

 5 Filip Popovski,  
Igor Nedelkovski, 
Svetlana 
Mijakovska,  
Aleksandar   
Ackovski 

Virtual Environment of Real 
Sport Hall and Analyzing 
Rendering Quality 

TEM Journal – Volume 4 / 
Number 1 / Pages 112-115, 2015,  

  Filip Popovski, 
IgorNedelkovski 
and Svetlana 
Mijakovska 

Generating 3D Model in 
Virtual Reality and Analyzing 
Its Performance 

International Journal of Computer 
Science & Information 
Technology (IJCSIT) Vol 6, No 6, 
December 2014 

 6 Svetlana 
Mijakovska, 
Igor Nedelkovski, 
Filip Popovski 

Overview of the process of 3D 
modelling from video 

International Journal of 
Engineering Sciences & Emerging 
Technologies Volume 7(Issue 
3):680-686, December 2014 

 7 C. M. Bande, M. 
Klekovska, I. 
Nedelkovski, D. 
Kaevski 

Feature Selection for 
Classification of Old Slavic 
Letters 
 

Journal of Control Engineering 
and Applied Informatics 
Vol.16, No.4 pp. 81-90, 2014, 
ISSN 1454-8658. ISI Impact 
Factor 0.537. December 2014 

 8 Svetlana 
Mijakovska, Igor 
Nedelkovski, Filip 
Popovski,  

Generating 3D model from 
Video. 

Advanced Computing: An 
International Journal (ACIJ), 
AIRCC Publishing Corporation, 
2014 Vol.5,  
No.5/6. ISSN online: 2229 – 6727. 
November 2014 

 9 Filip Popovski, 
Igor Nedelkovski 

Comparison of Several Models 
for Interaction in Virtual 
Reality 

Mechanical Scientific 
Engeneering Journal, MFS 
Skopje, 2014 Vol.32 No.1 pp. 57-
63 ISSN online: 1857-9191 ISSN 
print: 1857-5293, February 2014 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор 
 C. M. Bande, M. 

Klekovska, I. 
Nedelkovski, D. 
Kaevski 

Feature Selection for 
Classification of Old Slavic 
Letters 
 

Journal of Control Engineering 
and Applied Informatics 
Vol.16, No.4 pp. 81-90, 2014, 
ISSN 1454-8658. ISI Journal 
Citation Reports Impact Factor: 
0.537. 

 Panovski, S., 
Nedelkovski, I. 

Estimating Optimal Working 
Regime of Power Plants 
Cooling System Taking in 
Consideration Factor 
“Energetic System” 

ZAMM - Journal of Applied 
Mathematics and Mechanics 
Volume 78, Issue Supplement S3, 
pages 1031–1032, 1998. ISI 
Journal Citation Reports Impact 
Factor: 1.162 

  Nedelkovski, I. Nedelkovski  I   
Two Phase Model for 

ZAMM - Journal of Applied 
Mathematics and Mechanics 



 

Numerical Computation of 
Steam Flow in Power Plant 
Condensers 

Volume 78, Issue Supplement S2, 
pages 641–642, 1998. ISI Journal 
Citation Reports Impact Factor: 
1.162 



Прилог бр. 4 

 

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

1. Име и презиме Илија Јолевски 
2. Дата на раѓање 03.06.1976 
3. Степен на образование VIII –доктор на науки 
4. Наслов на научниот степен д-р на Технички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Дипл. ел. инж. 
(дипломски 
студии) 

2000 Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ - Скопје 
Електротехнички 
факултет - Скопје, 
Компјутерска техника, 
информатика и 
автоматика 

М-р по 
електротехника 
(постдипломски 
студии) 

2003 Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ - Скопје 
Електротехнички 
факултет - Скопје, 
Компјутерска техника, 
информатика и 
автоматика 

Д-р на техн. Науки 
(докторски студии) 

2006 Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ - Скопје 
Електротехнички 
факултет - Скопје, 
Компјутерска техника, 
информатика и 
автоматика 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

2. Техничко-
технолошки науки 

212 
Компјутерска 
техника и 
информатика 

21201 Програмски 
јазици и технологии, 
21203 бази на податоци, 
рударење низ бази на 
податоци 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

2. Техничко-
технолошки науки 

212 
Компјутерска 
техника и 
информатика 

21201 Програмски 
јазици и технологии, 
Софтверско 
Инженерство 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област 

Институција Звање во кое е избран и 
област 

Факултет за Информатички и 
комуникациски технологии 
Универзитет Св. Климент 
Охридски  Битола 

Редовен професор (21201 
Програмски Јазици и 
Технологии) 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус 
на студии 
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Објектно Ориентирано 
Програмирање 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички 
и комуникациски технологии – Битола 



 
2. Веб Програмирање 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички 
и комуникациски технологии – Битола 

 
3. Софтверско Инженерство 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички 
и комуникациски технологии – Битола 

 
4.  

Програмирање за мобилни 
платформи 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички 
и комуникациски технологии – Битола 

    
9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Тестирање на софтвер, 
обезбедување квалитет и 
одржување 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички 
и комуникациски технологии – Битола 

2. 
Колаборативни софтверски 
системи 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички 
и комуникациски технологии – Битола 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Дизајн и инженерство на 
софтвер 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички 
и комуникациски технологии – Битола 

2.   
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. I. Jolevski, К. 
Murgovska, 

Identifying user interface 
design guidelines for touch 
interfaces for children 

International Conference 
on Applied Internet and 
Information Technologies 
(AIIT 2015) 

2. Hasanu, Mihajlo and 
Ambaroska, Hristina 
and Vlahu-
Gjorgievska, Elena 
and Jolevski, Ilija 

Designing Multi-Agent 
System Model for University 
Teaching Activities by Using 
UML 

International Conference 
on Applied Internet and 
Information Technologies 
(AIIT 2016) 

3. V. Gega, I. 
Kumbaroski, I. 
Jolevski 

Evaluation of Web Users' 
Demographic Data 
Classifiers -- A Case Study 

International Conference 
on Applied Internet and 
Information Technologies 
(AIIT 2014), Zrenjanin, 
Serbia 

4. Blazeska-
Tabakovska, N., 
Vlahu-Gorgievska, 
E., Jolevski I., 
Bogdanovska-
Jovanovska M. 

University’s Library 
Information System as part of 
knowledge management 
system 

Proceedings of 3th 
International Conference 
IcETRAN, 2016 

5. Gega, Vesna and 
Jolevski, Ilija 

Data Mining Methodology 
for Web Users' Demographic 
Data Prediction 

XLIX International 
Scientific Conference on 
Information, 
Communication and 



Energy Systems and 
Technologies (ICEST 
2014); June 2014, Nis, 
Serbia 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Tempus IV Project, 
158644 JPCR 

Development of Regional 
Interdisciplinary Mechatronic 
Studies – DRIMS  

2010 –2013 

2. The project is 
financed by IPA 
Interreg 2014-2020 
programme 

Cross-border initiative for 
integrated health and social 
services promoting safe 
ageing, early prevention and 
independent living for all 
(CROSS4ALL) 

2018- 

3. The project is 
financed by IPA 
Interreg 2014-2020 
programme 

EMPLOYOUTH 2018- 

4. FIKT Дизајн и имплементација 
на информациски систем на 
ФИКТ 

2014-2017 

5.    
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1. Boshevska, Lili and 
Jolevski, Ilija 

Strategic management in 
small and medium business 
organisations in R. of 
Macedonia 

HORIZONS, 2013, Vol 9, 
ISSN 1857-856X 

2. Boshevska, Lili and 
Jolevski, Ilija 

Analysis of Strategic 
Management in Small and 
Medium Business 
Organizations in Graphic 
Industry 

Journal of Graphic 
Engineering and Design, 
2013, Vol 4, ISSN 2217-
379X 

3. Pasic, Roberto and 
Jolevski, Ilija and 
Markoski, 
Aleksandar 

Vehicle sensor node for smart 
parking's of the future 

ICT Innovations 2014, 
Web Proceedings ISSN 
1857-7288 

4. V. Gega, I. 
Kumbaroski, I. 
Jolevski 

Evaluation of Web Users' 
Demographic Data 
Classifiers -- A Case Study 

International Conference 
on Applied Internet and 
Information Technologies 
(AIIT 2014), Zrenjanin, 
Serbia 

5. Blazeska- University’s Library Proceedings of 3th 



Tabakovska, N., 
Vlahu-Gorgievska, 
E., Jolevski I., 
Bogdanovska-
Jovanovska M. 

Information System as part of 
knowledge management 
system 

International Conference 
IcETRAN, 2016 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи Повеќе од 40 
11.2. Магистерски работи 7 (2 во фаза на изработка) 
11.3. Докторски дисертации 0 

12.  За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години 
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни 
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач / година 

1.    
2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот Меѓународен 
собир/ 
конференција 

Година 

1. Blazeska-
Tabakovska, N., 
Vlahu-Gorgievska, 
E., Jolevski I., 
Bogdanovska-
Jovanovska M. 

 University’s Library 
Information System as 
part of knowledge 
management system 

Proceedings of 
3th International 
Conference 
IcETRAN, 2016 

2016 

2. V. Gega, I. 
Kumbaroski, I. 
Jolevski 

Evaluation of Web 
Users' Demographic 
Data Classifiers -- A 
Case Study 

International 
Conference on 
Applied Internet 
and Information 
Technologies 
(AIIT 2014), 
Zrenjanin, Serbia 

2014 

3. I. Jolevski, К. 
Murgovska, 

Identifying user interface 
design guidelines for 
touch interfaces for 
children 

International 
Conference on 
Applied Internet 
and Information 
Technologies 
(AIIT 2015) 

2015 

 

 

 



 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат наставана студиските програми од прв, 

втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Костандина Вељановска 

2. Дата на раѓање 1970 

3. Степен на образование Доктор на науки 

4. Наслов на научниот степен Доктор на технички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипл. Ел инж по 
компјутерска 
техника и 
информатика 
автоматика 

1993 
УКИМ Електротехнички 
факултет - Скопје 

Магистер на 
технички науки 

2002 
УКЛО - Технички 
факултет Битола 

Магистер на 
науки по 
применето 
инженерство 

2003 

Универзитет на Торонто – 
Факултет за применето 
инженерство – Торонто, 
Канада 

Доктор на 
технички науки 

2008 
УКЛО - Технички 
факултет Битола 

Постдокторат по 
Вештачка 
интелигенција 

2015 

Универзитет на Монпелие 
- Лабораторија за 
информатика, роботика и 
микроелектроника, 
Монпелие, Франција 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Технички науки Сообраќај 

22001 – Управување и 
контрола на сообраќајот 
(сообраќајници и јазли, 
техники и технологии на 
регулацијата на 
сообраќајот, 
информациони системи, 
сообраќајни системи) 

Технички науки 
Применето 
инженерство 

Интелигентни системи 

7 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Технички науки 
Сообраќај и 
транспорт 

22001 – Управување и 
контрола на сообраќајот 
(сообраќајници и јазли, 
техники и технологии на 
регулацијата на 
сообраќајот, 
информациони системи, 
сообраќајни системи) 

8.  
Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за 
информатички и 
комуникациски 
технологии 

Редовен професор по 
Информациони системи и мрежи, 
вештачка интелигенција и системи 
и процесирање на податоци 

 

9. 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот цилус 

на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот цилус на студии 

Ред. Наслов на предметот Студиска програма / институција 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

број 

1. Системски софтвер ИНКИ/ИКТ - ФИКТ 

2. Основи на вештачка интелигенција ИНКИ/ИКТ - ФИКТ 

3. 
Кориснички интерфејси и 
интеракција човек компјутер 

ИНКИ/ИКТ - ФИКТ 

4. Интелигентни системи ИНКИ/ИКТ - ФИКТ 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Машинскоучење и препознавање на 
облици 

ИНКИ/ИКТ - ФИКТ 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот цилус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Интелигентни кориснички 
интерфејси 

ИНКИ - ФИКТ 

10.  

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Veljanovska, K. et.al. 
Air Quality Index Prediction 
Using Simple Machine 
Learning Algorithms 

International Journal of 
Emerging Trends & 
Technology in Computer 
Science (IJETTCS), Vol. 7, 
Issue 1, 2018, pp. 025-030 , 
ISSN 2278-6856 

2. Veljanovska, K.  
Machine Learning 
Algorithms in Air Quality 
Index Prediction 

International Journal of 
Science and Engineering 
Investigations, Vol. 6, No. 
71, 2017 

3. 
Veljanovska, K.  
 

Analysis of Machine 
Learning Algorithms 
Performance for Real World 
Concept 

International Journal of 
Advanced Research in 
Science and Engineering 
(IJARSE), Vol.06, No.12, 
2017 

4. Veljanovska, K.  
Analysis of Quality of 
Service for IPTV in the 
Republic of Macedonia  

International Journal of 
Engineering Technology, 
Management and Applied 
Sciences, December 2017, 
Volume 5, Issue 12, ISSN 
2349-4476 

5. Veljanovska, K., et al. 
E-government Based on 
Cloud Computing 

Journal of Emerging Trends 
in Computing and 
Information Sciences, 
Vol.4. No.4, 2013 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

EU INTERREG IPA „Creating Employment 
Opportunities of Young 
Graduates in the CB Area“, 
EMPLOYOUTH -  

INTERREG IPA CBC 
Programme (2014 -2020) 

2. EU INTERREG IPA 
Cross-border initiative for 
integrated health and social 

INTERREG IPA CBC 
Programme (2014 – 2020) 



services promoting safe 
ageing, early prevention and 
independent living for all - 
CROSS4ALL 

3.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во песледните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

    

    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи  

11.2 Магистерски работи  

11.3 Докторски работи  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред. 

број 
Автор             Н     Наслов Издавач / година 

1. Veljanovska, K. et.al.  

Air Quality Index 
Prediction Using Simple 
Machine Learning 
Algorithms 

International Journal of 
Emerging Trends & 
Technology in Computer 
Science (IJETTCS), Vol. 
7, Issue 1, 2018, pp. 025-
030 , ISSN 2278-6856 

2. Veljanovska, K.   

Machine Learning 
Algorithms in Air Quality 
Index Prediction 

International Journal of 
Science and Engineering 
Investigations, Vol. 6, No. 
71, 2017 

3. 
Veljanovska, K.  
  

Analysis of Machine 
Learning Algorithms 
Performance for Real World 
Concept 

International Journal of 
Advanced Research in 
Science and Engineering 
(IJARSE), Vol.06, No.12, 
2017 

4. Veljanovska, K.   

Analysis of Quality of 
Service for IPTV in the 
Republic of Macedonia  

International Journal of 
Engineering Technology, 
Management and Applied 
Sciences, December 2017, 
Volume 5, Issue 12, ISSN 
2349-4476 

5. Veljanovska, K., et al.  
E-government Based on 
Cloud Computing 

Journal of Emerging 
Trends in Computing and 
Information Sciences, 
Vol.4. No.4, 2013 

6.     



12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
 

Ред. 

број 
Автор             Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 12.3 

 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број 

Автор Наслов на трудот Н       Меѓународен 

собир/ 

конференција 

Година 

1. Veljanovska, K. et al.  

Fundamental aspects of 
creating a predictive 
model  - GIS in 
archeology 

International 
Conference on 
Applied Internet 
and Information 
Technologies 

2018 

2. Veljanovska, K.  

Analysis of ML  
Algorithms 
Performance for Real 
World Concept 

International 
Conference on 
Intelligent 
Computing and 
Technology  

2017 

3. 
Stojkovski, V., 
Veljanovska, K 

Modeling the Neural 
Network – Perceptron 
to Estimate the Safety 
of the Enterprises in 
the Republic of 
Macedonia 

Information 
Systems & GRID 
Technologies 8th 
International 
Conference 

2014 

 

 

 

 

 

 



 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на магистерски трудови 

1. Име и презиме Андријана Боцевска 

2. Дата на раѓање 05.05.1975 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор по технички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 
машински 
инженер 

1998 
Технички факултет  
Битола 

Магистер по 
машински  
науки 

2001 
Машински факултет 
Скопје 

Доктор по 
технички науки 

2012 
Машински факултет 
Софија 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

Техничко-
технолошки 
науки 

Машинство 

Производно 
машинство, 
технологии и 
системи 

 

7. Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Техничко-
технолошки 
науки 

Компјутерска 
техника и 
информатика 

Компјутерски 
интегрирано 
производство 

 

 

 

8.  

Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во 

кое е избран и во која 

област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за ИКТ 

Вонреден професор 
11006 Сметачки интегрирани методи и 
апликации 
21208 Друго (Компјутерски интегрирано 
производство) 
21403 Производно машинство, технологии 
и системи  

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 

на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Апликативен софтвер 
Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

 
2. 

Научна визуелизација и 
виртуелни околини 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

 
3.  3Д компјутерско моделирање 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

 
4. 

Компјутерски-интегрирано 
производство 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство (ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Софтвер за менаџмент на животен 
циклус на производ 

Информатички науки и 
комуникациско инженерство 
(ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 

 

2.  Визуелизација на информации 
Информатички науки и 
комуникациско инженерство 
(ИНКИ)/ Факултет за ИКТ 



9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1.   
  2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Savoska S., Bocevska 
A. 

Data visualization in business 
intelligent & analysis – analysis of 
first positioned tools according to 
Gartner’s magic quadrant in ability 
to execute 

Proceedings of the  
ICAIIT, FIKT, Bitola, 
St Kliment Ohridski 
University – Bitola, R. 
Macedonia, June 3-4, 
2016, p.236-243. 

2. 

Savoska S., Muaremi 
V., Bocevska A., 
Ristevski B., Kotevski 
Z 

Modelling of GIS based visual 
system for local educational  
institutions’s stakeholders 

Proceedings of the 10 
th Jubilee International 
Conference on ISGT, 
Sofia, 30 Sep. – 1. 
Oct., 2016, p 28-39. 

3. 
Neshkov T.,  
Bocevska A. 

Role of sensors in intelligent 
manufacturing systems 

SAUM Conference on 
Systems, Automatic 
Control and 
Measurements, Nis, 
Serbia, 2014. 

4. Боцевска А. 3D геометриско моделирање 
Технички факултет 
Битола, 2013 

5.    

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Боцевска А. 
Развој на e-learning 
платформа 

Health care for children with 
Cardio and Respiratory sensitivity 
in the Cross Border area 

Проект за 
прекугранична 
соработка помеѓу    
Р. Македонија и  
Р. Грција, 2018 

2. 

Боцевска А. 
Aдминистратор на веб 
содржини 

Creating Employment 
Opportunities of Young Graduates 
in the CB Area 

Проект за 
прекугранична 
соработка помеѓу    
Р. Македонија и  
Р. Грција, 2018 

3. 
Боцевска А. 
Соработник 

Development of Regional 
Interdisciplinary Mechatronic 
Studies 

TEMPUS -2009-DE-
JPCR 
2012 

4. 
Боцевска А. 
Соработник 

Development of Regional 
Interdisciplinary Mechatronics 
Studies 

TEMPUS IV Project 
158644-DE-JPCR), 
2012 

5. 
Боцевска А. 
Соработник 

Step-by-Step via Internet, 
Audio/Visual Multilingual 
Education (eMathforAll) 

TEMPUS project 
2006 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Bocevska A.,  
Neshkov T. 

Intelligent Manufacturing Systems 
Heron Press Ltd., 
Sofia, 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Боцевска А., 
Стојановска А., 
Стојановски В. 

Microsoft Office Word, Excel 2013 УКЛО, 2013 

3.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Bocevska. A, 
Savoska S., 
Tabakovska B. N., 
Ristevski B. 

Analysis of Accessibility of the e-
Learning Platforms According to 
the WCAG 2.0 Standard 
Compliance 

Proceedings of the  
ICAIIT, FIKT, Bitola, 
St Kliment Ohridski 
University – Bitola, R. 
Macedonia, October 5, 
2018 

2. 

Kotevski Z., 
Tabakovska B. N., 
Bocevska A. 
Dimovski T. 

On the Technologies and Systems 
for Student Attendance Tracking 

International Journal 
of Information 
Technology and 
Computer Science 
(IJITCS) Vol. 10, No. 
10, Oct. 2018 p. 44-52,  
DOI: 
10.5815/ijitcs.2018.10.
06 

3. 

Bocevska A.,  
Savoska S., 
Milevski I. 

BI Tools analysis according to 
business criteria as data integration 
possibilities, hardware 
specification, tools for data 
visualization and comparison of 
used technologies 

Proceedings of the 11 
th International 
Conference on ISGT, 
Sofia, Sep. 29– 30, 
2017, p. 80-90. 

    

 
   

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 35 
11.2 Магистерски работи 4 
11.3 Докторски работи - 

12. За ментори на магистерски трудови селектирани резултати во последните четири / пет 

години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор Н         Наслов Издавач / година 

1. 

Bocevska A., Kotevski 
Z. 

 

Implementation of interactive 
augmented reality in 3D assembly 
design presentation 

International Journal 
of Computer Science 
& Information 
Technology (IJCSIT) 
Vol 9, No 2, April 
2017, p. 141-149,   

 Bocevska A., Neshkov T 
Overview of the principles of 3D 
modeling systems 

Bulgarian journal for 
Engineering design, 
Issue No 29, April 
2016, p. 23-27. 

2. Bocevska A 
Implementation of Augmented 
reality in CAD design 

Emerging Research 
and Solutions in ICT, 
Faculty of Information 
and Communication 
Technologies, Bitola, 
January 2016, p.26-31 



3. 
Bocevska A., Todorov 
G., Neshkov T. 

Comparative study of the Rapid 
prototyping and Rapid tooling 
technologies 

Bulgarian Journal of 
Engineering Design, 
Issue 17, January  
2013, p. 13-20. 

4.    

12.2 Доказ за најмалку еден печатен научноистражувачки труд во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор             Н     Наслов Издавач / година 

1.     

2.     

 

 



 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на магистерски трудови 

1. Име и презиме Благој Ристевски 

2. Дата на раѓање 17.01.1978 год. 

3. Степен на образование VIII - Доктор на науки 

4. 
Наслов на научниот степен 

Доктор на технички науки, насока компјутерска техника 

и информатика 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

дипломски 
студии 

2001 г. 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ - Скопје 
Електротехнички факултет - 
Скопје, Компјутерска техника, 
информатика и автоматика 

постдипломски 
студии 

2007 г. 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје, Факултет 
за електротехника и 
информациски технологии - 
Скопје, Институт за 
Компјутерска техника и 
информатика 

докторски 
студии 

2011 г. 

Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“ – Скопје, Факултет 
за електротехника и 
информациски технологии - 
Скопје, Институт за 
Компјутерска техника и 
информатика 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 

2. Техничко-
технолошки 
науки 

212. 
Компјуте
рска 
техника и 
информа
тика 

21206 Процесирање на 
податоци 
21203 Бази на податоци 
21201 Програмски јазици и 
технологии 
21208 Бионформатика и 
биоинженерство 

 

7. 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

2. Техничко-
технолошки 
науки 

212. 
Компјуте
рска 
техника и 
информа
тика 

21206 Процесирање на 
податоци 
21203 Бази на податоци 
21208 Бионформатика и 
биоинженерство 21201 
Програмски јазици и 
технологии 

 

 

 

8.  Доколку е во работен однос 

да се наведе институцијата 

каде работи и звањето во кое 

е избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за 
информатички и 
комуникациски 
технологии – 
Битола, 
Универзитет 
„Св. Климент 
Охридски“ - 
Битола 

Вонреден професор од областите: 
21203 Бази на податоци 
21206 Процесирање на податоци 
21201 Програмски јазици и технологии 
21208 Биоинформатика и биоинжинерство 

 

9. 
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот 

циклус на студии 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 
Системи за управување со бази 
на податоци 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство,  
Информатика и компјутерска техника/ 
Факултет за информатички и комуникациски 
технологии - Битола 

 

2. 
Податочно рударење и анализа 
на големи количества 
податотоци 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство,  
Информатика и компјутерска техника/ 
Факултет за информатички и комуникациски 
технологии - Битола 

 

3.  
Криптографски алгоритми и 
протоколи 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство/ 
Факултет за информатички и комуникациски 
технологии - Битола 

 

4. Основи на биоинженерство 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство/ 
Факултет за информатички и комуникациски 
технологии - Битола 

 

5. 
Информатика/Информатика и 
информациони системи во 
биотехнологијата 

Квалитет и безбедност на храна, Технологија 
на анимални производи, Агроменаџмент, 
Зоотехника/ Факултет за биотехнички науки- 
Битола 

 6.   

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Податочно рударење 

Инженерство и менаџмент на 
софтверски апликации / Факултет за 
информатички и комуникациски 
технологии - Битола 

2. Безбедност на бази на податоци 

Инженерство и менаџмент на 
софтверски апликации / Факултет за 
информатички и комуникациски 
технологии - Битола 

 

3. Биомедицинско инженерство 

Инженерство и менаџмент на 
софтверски апликации / Факултет за 
информатички и комуникациски 
технологии - Битола 

 

4. 
Биоинформатика и медицинска 
информатика 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство/ Факултет за 
информатички и комуникациски 
технологии - Битола 

 

5. 
Современа криптографија и 
комуникации 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство/ Факултет за 
информатички и комуникациски 
технологии - Битола 

 

6. Напредни бази на податоци 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство/ 
Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Напредни техники на податочно Информатички науки и компјутерско 



рударење и аналитика на големи 
количества податоци 

инженерство/ 
Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола 

2. 
Нови трендови во истражувањето 
кај базите на податоци 

Информатички науки и компјутерско 
инженерство/ 
Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола 

3.   
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Blagoj Ristevski and 
Ming Chen 

Big Data Analytics in 
Medicine and Healthcare 

Journal of Integrative 
Bioinformatics, (JIB), 
2018, DOI: 10.1515/jib-
2017-0030. 

2. 

Andrijana Bocevska, 
Snezana Savoska, 
Blagoj Ristevski and 
Natasa Blazheska-
Tabakovska 

Analysis of Accessibility of 
the e-Learning Platforms 
According to the WCAG 2.0 
Standard Compliance 

8th International 
conference on Applied 
Internet and Information 
Technologies AIIT 2018, 
Bitola, Republic of 
Macedonia. 

3. 

Blagoj Ristevski, 
Monika Stevanovska 
and Borche Kostovski 
 

Hadoop as a Platform for Big 
Data Analytics in Healthcare 
and Medicine 

7th International 
Conference on Applied 
Internet and Information 
Technologies, Zrenjanin, 
Serbia, (2017): 286-292. 

4. 
Mirjana Trompeska and 
Blagoj Ristevski  

Analysis of Using 
Information and 
Communication 
Technologies in Mathematics 
Courses in the Republic of 
Macedonia 

15th International 
Conference on 
Informatics and 
Information 
Technologies, Mavrovo, 
Republic of Macedonia 
2018. 

5. Blagoj Ristevski 
Reverse engineering of A. 
Thaliana gene regulatory 
networks 

9th ICT Innovations 
Conference, Skopje, 
Republic of Macedonia, 
(2017): 78-87. 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 
вонр. проф. д-р Благој 
Ристевски - 
раководител 

Податочно рударење и анализа на 
големи количества податоци во 
биологијата и медицината 

Билатерален 
научно-
истражувачки 
проект на 
Република 
Македонија и 
Народна 
Република Кина 
(2018-2019) 



2. 
вонр. проф. д-р Благој 
Ристевски - 
раководител 

Анализа, моделирање и симулации 
на комплексни мрежи во 
биологијата 

Билатерален 
научно-
истражувачки 
проект на 
Република 
Македонија и 
Народна 
Република Кина 
(2018-2019) 

3. 
вонр. проф. д-р Благој 
Ристевски - 
раководител 

Application of Data Mining 
Techniques in Big Data Analytics in 
Healthcare and Biomedical Research 

DAAD 
(Deutscher 
Akademischer 
Austauschdiens, 
Технички 
Универзитет 
Дрезден, 
Германија, 2018 

4. 
вонр. проф. д-р Благој 
Ристевски 

Reverse Engineering оf 
MicroRNA-Mediated аnd Gene 
Regulatory Networks 
 

DAAD 
(Deutscher 
Akademischer 
Austauschdiens) 
Универзитет во 
Росток, 
Германија, 2015 

5. 
доц. д-р Благој 
Ристевски 

Gene Regulatory Networks Inference 
by Integrating Prior Knowledge 

DAAD 
(Deutscher 
Akademischer 
Austauschdiens) 
Универзитет во 
Билефелд, 
Германија, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 
Blagoj Ristevski and 
Violeta Manevska 

Cryptography Based 
on Finite Automata – a 
Brief Overview 

3th International Conference on 
Application of Information and 
Communication Technology and 
Statistics in Economy and 
Education, ICAICTSEE 2013, 
Sofia, Bulgaria, pp. 714-718 

2. 
Marija Karanfilovska and 
Blagoj Ristevski 

Development of 
Educational 
Application with a 
Quiz 

St. Kliment Ohridski, University 
Press, 7th Information Systems 
& Grid Technologies, Sofia, 
Bulgaria 2013  

3. 
Mufa Vesna, Violeta 
Manevska and Blagoj 
Ristevski 

Data Mining as a Tool 
for Teaching Lessons 
Organization 
 

Proceedings of International 
Conference on Application of 
Information and Communication 
Technology and Statistics in 
Economy and Education 
(ICAICTSEE), Sofia, Bulgaria, 
2014. 

4. 
Bogdanoska-Jovanovska 
Mimoza, Ristevski 

Social Network 

Analysis as a 

6th ICT Innovation Conference 
2014, September, 2014, Ohrid, 



Blagoj and Manevska 
Violeta 

Suitable Tool for 

Business Process 

Reengineering 

Republic of Macedonia. 

5. 
Blagoj Ristevski 
 

Network Analysis of 
Structural Properties of 
Gene Regulatory 
Networks,  

3th International Workshop on 
Translational Bioinformatics 
and Health Informatics, May 
2014, Izmir, Turkey. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 62 

11.2 Магистерски работи 
8 (ментор на 6 одбранети магистерски трудови и на 

2 кои се во тек на изработка) 

11.3 Докторски работи / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири / пет 

години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор Н         Наслов Издавач / година 

1. 
Blagoj Ristevski and 
Ming Chen,  
 

Big Data Analytics in 
Medicine and 
Healthcare 

Journal of Integrative 
Bioinformatics (JIB), 2018, 
DOI: 10.1515/jib-2017-0030. 

2. 
Snezana Savoska, Niko 
Naka, Violeta Manevska 
and Blagoj Ristevski  

Search Engine 
Optimization on PHP 
based web pages in 
practice 

Journal of Emerging research 
and solutions in ICT, 1(1), pp. 
45-58, ERSICT, FICT/2016 

3. Blagoj Ristevski 

Overview of 
Computational 
Approaches for 
Inference of 
MicroRNA-Mediated 
and Gene Regulatory 
Networks 

Advances in Computers, Vol. 
97, Burlington:Academic Press, 
2015, pp. 111-145, ISSN: 0065-
2458, © Copyright 2015 
Elsevier Inc. 
http://dx.doi.org/10.1016/bs.adc
om.2014.12.001  

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор             Н     Наслов Издавач / година 

1. Blagoj Ristevski  

Overview of 
Computational 
Approaches for 
Inference of 
MicroRNA-
Mediated and Gene 
Regulatory 
Networks 

Advances in Computers, Vol. 
97, Burlington:Academic Press, 
2015, pp. 111-145, ISSN: 0065-
2458, © Copyright 2015 
Elsevier Inc. 
http://dx.doi.org/10.1016/bs.adc
om.2014.12.001 [Thomson 
Reuters IF2017 1.514 ] 

2.     
 



 

Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми од 

прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

1. Име и презиме Зоран Котевски 

2. Дата на раѓање 27.10.1974 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на технички науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

Образование Година Институција 

Дипломиран 
графички 
инженер 

2002 
Технички факултет - 
Битола 

Магистер по 
графичко 
инженерство 

2007 
Технички факултет - 
Битола 

Доктор на 
технички науки 

2013 
Технички факултет - 
Битола 

6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Поле Област 

2 
Техничко 
технолошки 
науки 

212 
Компјутерска 
техника и 
информатика 

21208 (Друго) 
Компјутерска графика и 
анимација 

 

7. 
Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

2 
Техничко 
технолошки 
науки 

212 
Компјутерска 
техника и 
информатика 

21208 (Друго) 
Мултимедиски системи и 
мрежи за испорака на 
содржини 

 

 

 

8.  

Доколку е во работен однос да 

се наведе институцијата каде 

работи и звањето во кое е 

избран и во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за 
информатички и 
комуникациски 
технологии – 
Битола 

Вонреден професор (21202 Информациони 
системи и мрежи, 21208 Мултимедиски 
системи и мрежи за испорака на содржини, 
20800 Припрема за печатење и ДТП) 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус 

на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Веб дизајн 
Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола 

 

2. 
Компјутерска графика и 
компјутерска визија 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола 

 

3.  
Принципи на мултимедиски 
системи 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола 

 

4. Мултимедиски мрежи 
Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии - Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Безжични мултимедиски системи 
Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – Битола 



9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Напредни мултимедиски системи 
Информатички науки и комуникациско 
инженерство / Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – Битола 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Zoran Kotevski, 
Ivan Veselinov, 
Nikola Rendevski 

Architecture for Multimedia 
Learning System With Social 
Networking Features 

International Conference on 
Applied Internet and 
Information Technologies 
(AIIT), 2018 

2. 

Ilija Hristoski, 
Tome Dimovski, 
Zoran Kotevski, 
Ramona 
Markoska, Nikola 
Rendevski 

Performance Evaluation of 
Clustered Web Servers Using the 
Round Robin Scheme 

International Conference on 
Applied Internet and 
Information Technologies 
(AIIT), 2018 

3. 

Ljube 
Bajraktarov, 
Nikola 
Rendevski, Zoran 
Kotevski, Ilija 
Hristoski, 
Ramona 
Markoska 

Design of LoRaWAN Service 
Infrastructure Solution for D2D 
Communication over Physical 
433 MHz Wireless Link 

International Conference on 
Applied Internet and 
Information Technologies 
(AIIT), 2018 

4.  

Andrijana 
Bocevska, Zoran 
Kotevski 

Implementation of Interactive 
Augmented Reality in 3D 
Assembly Design Presentation 

International Journal of 
Computer Science and 
Information Technology 
(IJCSIT), 2017 

5. 

Snezana Savoska, 
Andrijana 
Bocevska, Blagoj 
Ristevski, Zoran 
Kotevski, 
Muaremi Valmir 

Modelling of GIS Based Visual 
System for Local Educational 
Institutions' Stakeholders 

International Conference on 
Information Systems and 
Grid Technologies (ISGT), 
2016 

 
 
 

 
 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

    

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. Зоран Котевски 
Мултимедиски мрежи – 
Основни концепти 

Факултет за 
информатички и 
комуникациски 
технологии, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ 
– Битола, 2018 

2. Зоран Котевски 
Основни математички 
конструкции во компјутерската 
графика (координатни системи, 

Факултет за 
информатички и 
комуникациски 



вектори, интерполации, 
трансформации) 

технологии, Универзитет 
„Св. Климент Охридски“ 
– Битола, 2018 

3. 
Зоран Котевски, 
Илиос Вилос 

Елементи и принципи на 
графичкиот дизајн за инженери 

Технички факултет - 
Битола, Универзитет „Св. 
Климент Охридски“ – 
Битола, 2013 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Zoran Kotevski, 
Natasa Blazheska-
Tabakovska, 
Andrijana 
Bocevska, Tome 
Dimovski 

On the Technologies and Systems 
for Student Attendance Tracking 

International Journal of 
Information Technology 
and Computer Science 
(IJITCS), MECS Press, 
Vol. 10, No. 10, October 
2018 

2. 

Tome Dimovski, 
Daniela Koltovska, 
Zoran Kotevski, 
Aleksandar 
Markoski, Ilija 
Hristoski 

A Model for An Integrated 
Intelligent Decision Support 
System for Environmental Urban 
Traffic Management 

ICT Innovations 
Iternational Conference, 
2018 

3. 

Nikola Rendevski, 
Darko Pajkovski, 
Zoran Kotevski, 
Ilija Hristoski, 
Ramona Markoska 

Low-Complex Real-Time Edge 
Detection with a Compact FPGA 
Architecture for Embedded IoT 
Applications 

International Scientific 
Conference on Information, 
Communication and 
Energy Systems and 
Technologies (iCEST), 
2018 

4. 

Angel Dimoski, 
Zoran Kotevski, 
Nikola Rendevski 

Security Mechanisms for Wireless 
Multimedia Sensor Networks: A 
Survey 

International Conference on 
Applied Internet and 
Information Technologies 
(AIIT), 2017 

5. 

Edis Latifoski, 
Zoran Kotevski, 
Ilija Hristoski 

Visualization of flood data using 
HTML5 technologies 

International Conference on 
Applied Internet and 
Information Technologies 
(AIIT), 2016 

    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 52 

11.2 Магистерски работи 1 

11.3 Докторски работи / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години 

12.1 Доказ за печатени научн-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 

години 

Ред. 

број 
Автор Н         Наслов Издавач / година 

1.  

Zoran Kotevski, 
Aleksandar 
Milenkoski 

Are Free Internet Technologies 
and Services the Future of 
Synchronous Distance Learning? 

The Turkish Online Journal 
of Distance Education 
(TOJDE), Vol. 19, Number 
3, July 2018 

2. Zoran Kotevski 
Simulating FSPN Models Using 
Process-Based Discrete-Event 
Simulation Language 

Acta Simulatio - 
International Scientific 
Journal about Simulation, 
Vol. 4, No. 2, June 2018 

3. 

Darko Pajkovski, 
Nikola Rendevski, 
Zoran Kotevski, 

Classification of Jamming Attacks 
and Detection and Prevention 
Techniques in Local Wireless 

International Conference on 
Applied Internet and 
Information Technologies 



Tome Dimovski, 
Ilija Hristoski 

Networks (AIIT), October 2018 

4. 

Aleksandar 
Markoski, Nikola 
Rendevski, 
Roberto Pasic, 
Tome Dimovski, 
Ramona Markoska, 
Zoran Kotevski 

Air Quality Crowdsensing in 
Smart Cities using Low Cost IoT 
Systems and ICT4Env Platform 

Italian confernece on ICT 
for smart Cities and 
communities (I-CiTies) 
2018 

5.  
Zoran Kotevski, 
Ivana Tasevska 

Evaluating the Potentials of 
Educational Systems to Advance 

Implementing Multimedia 
Technologies 

International Journal of 
Modern Education and 
Computer Science 
(IJMECS), 2017 

6. 
Zoran Kotevski, 
Pece Mitrevski 

Hybrid Fluid Modeling Approach 
for Performance Analysis of P2P 
Live Video Streaming Systems 

Peer-to-Peer Networking 
and Applications (PPNA), 
2014 

 

 

 

 

  

12.2 Доказ за најмалку еден печатен научноистражувачки труд во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор              Н     Наслов Издавач / година 

1. 
Zoran Kotevski, 
Pece Mitrevski  

Hybrid Fluid Modeling Approach 
for Performance Analysis of P2P 
Live Video Streaming Systems 

Peer-to-Peer Networking 
and Applications (PPNA), 
Vol. 7, Issue 4, pp. 410-
426, Springer US, 
December 2014 
(Impact Factor 2017: 
1,514) 

     

 

 

12.3 

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Ред. 

број. 
Автор Наслов на трудот 

Меѓународен 

собир/конференција 
Година 

 

 1. 

Zoran Kotevski, 
Ivan Veselinov, 
Nikola Rendevski 

Architecture for 
Multimedia Learning 
System With Social 
Networking Features 

International Conference 
on Applied Internet and 
Information Technologies  

2018 

 

 2. 

Tome Dimovski, 
Daniela Koltovska, 
Zoran Kotevski, 
Aleksandar 
Markoski and Ilija 
Hristoski 

A Model for an 
Integrated Intelligent 
Decision Support 
System for 
Environmental 
Urban Traffic 
Management 

ICT Innovations 2018 

 

 3. 

Angel Dimoski, 
Zoran Kotevski, 
Nikola Rendevski 

Security Mechanisms 
for Wireless 
Multimedia Sensor 
Networks: A Survey 

International Conference 
on Applied Internet and 
Information Technologies  

2017 

 

 



Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските 

програми од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на 

магистерски трудови 

1. Име и презиме Рамона Маркоска 

2. Дата на раѓање 13.07.1963 
3. Степен на образование 8. Докторат 
4. Наслов на научниот степен Доктор на технички науки 
5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Образование Образование 

Доктор 2011 Технички Факултет 
Битола, УКЛО 

Магистер 2008 Технички Факултет 
Битола,УКЛО 

Дипл.електро 
инженер 

1991 Електротехнички 
факултет - Скопје, 

УКИМ 
6.  

Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистар 

Подрачје Пoле Област 

Техничко-
технолошки 
науки  
 

Индустриско 
инженерство и 
менаџмент 
 

Менаџмент на 
информатичко 
комуникациски 
технологии во е-
бизнис 

 

7. 

Подрачје, поле и област на 

научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Техничко-
технолошки 
науки  
 

Компјутерска 
техника и 
информатика  
 

Организација и 
методологија на 
проектирање на 
сметачки системи 
(хардверски системи, 
софтвер) Менаџмент 
на информатичко 
комуникациски 
технологии 

 

 

 

8.  Доколку е во работен 

однос да се наведе 

институцијата каде работи 

и звањето во кое е избран и 

во која област 

Институција Звање во кое е избран и област 

Факултет за 
информатичко 
комуникациски 
технологии  
УКЛО 

Вонреден професор поле 212 од 
областите 
1.Програмски јазици и технологии- 
21201 
 2.Организација и методологија на 
проектирање на сметачки системи 
(хардверски системи, софтвер)-21207 
3.Менаџмент на информатичко 
комуникациски технологии - 21208 

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и 

третиот циклус на студии 

9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. 

Структурирано 
програмирање 
 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство  и Информатика и 
компјутерска техника -  Факултет за 
информатички и комуникациски 
технологии – Битола  



 

 

 

 

 

 

2. Напредно програмирање 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство-  Факултет за 
информатички и комуникациски 
технологии – Битола  

 

3.  
Софтверски барања и бизнис 
анализа 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство - Факултет за 
информатички и комуникациски 
технологии – Битола  

 

4. 
Моделирање на е-бизнис 
процеси 

Информатички науки и комуникациско 
инженерство  и Информатика и 
компјутерска техника -  Факултет за 
информатички и комуникациски 
технологии – Битола 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. Семантички е-бизнис решенија 

Информатички науки и 
комуникациско инженерство-  
Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – 
Битола  

2. 
Тестирање на софтвер, обезбедување 
на квалитет и одржување 

 Информатички науки и 
комуникациско инженерство-  
Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – 
Битола 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води третиот циклус на студии 

Ред. 

број 
Наслов на предметот 

Студиска програма / 

институција 

1. / / 
2. / / 

10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

 

 

 

Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

 
R.Markoska, 
A.Markoski, 
M.Kostov, 

M.Petkovski 

 
 
“E-mainetenance 
management in e-
business processes of 
digital companies” 

International May 
Conference on Strategic 
Management, 
Proceedings, ISBN: 978-
86-6305-019-8, pp. 673-
681, Bor, 2014 

2. 

R.Markoska, 
M.Kostov, 

M.Petkovski, 
A.Markoski 

“Cognitive mapping in 
robotics using genetic 
algorithms”, 

International conference 
on Applied Internet and 
Information 
Technologies, Zrenjanin, 
ISBN 978-86-7672-211-
2, 
 p.142-145./2013 



3. 

 
 

A.Markoski. 
N.Rendevski, 

R.Pasic, 
R.Markoska 

 
 
“Realization of Low-
Cost IoT System for 
Environmental 
Monitoring: Potential 
and Challenges” 

3rd International 
Conference on 
Environmental Science 
and Technology 
(ICOEST) 19 - 23 
October, Budapest 
Hungary, 2017 

4. 

 
 
 

G.Matevski, 
R.Markoska, 
A.Markoski 

 
 
 
“Development of Low-
Cost Wireless Sensor 
Network for Solid 
Waste Management” 
 

Proceedings of  
International Conference 
on Applied Internet and 
Information Technologies 
ICAIIT 2017 ISBN 978-
86-7672-304-1 
p.178-185./2017 
 

5. 
R.Markoska, 
A.Markoski 

“The Semantic Web 
Conceptual Solution and 
Working Ontology for 
Tourism Ecosystem” 

8th International 
Conference on 
Information Society and 
Technology – ICIST 
2018, p.327-332./2018 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 

пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. 

Tempus IV 
Project, 158644 
JPCR 

International. project for 
Development of Regional 
Interdisciplinary 
Mechatronics Studies, 
TEMPUS DRIMS  

2010-2012 

2. 

Tempus IV 
Project, 
511001-TEMPUS-
1-2010-1-IT-
TEMPUS-JPCR 
 

International Project for 
Development of 
Environmental and 
Resources Engineering 
Learning TEMPUS DEREL 

2010-2014 

3. 
Open Engineering 
University 

Google sponsored 
International project, 
World’s First Tuition Free 
Engineering Degree-
Granting University 
 

2012-2013 

4. Cross4All 

Cross-border initiative for 
integrated health and social 
services promoting safe 
ageing, early prevention and 
independent living for all 
financed by IPA Interreg 
2014-2020 programme) 

2018-2020 

5. EmploYouth 
financed IPA Interreg 2014-
2020 programme 

2018-2020 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Р.Маркоска 

Структурирано 
програмирање  
http://cpp-
ramona.blogspot.com/ 
 
 

2016 
Електронско 
издание 
Меѓународна 
лиценца Creative 
Commons 
Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 
International 
License. 
 

2. 

 
 Р.Маркоска 

 
Напредно програмирање 
 
http://ramona-
cppadv.blogspot.com/ 
 

2018 
Електронско издание 
Меѓународна лиценца 
Creative Commons 
Attribution-
NonCommercial-
NoDerivatives 4.0 
International License. 

3. R.Markoska 
”RobotC Programming,   
teaching materials” 

International. project for 
Development of Regional 
Interdisciplinary 

Mechatronics Studies, 
TEMPUS DRIMS /2012 

10.4 Печатени научни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Lj.Bajraktarov, 
N.Rendevski, 
Z.Kotevski, 
I.Hristoski, 
R.Markoska 

“Design of LoRaWAN 
Service Infrastructure 
Solution for D2D 
Communication over 
Physical 
433 MHz Wireless Link” 

International Conference 
on Applied Internet and 
Information Technologies 
– AIIT 2018 

2. 

 
I.Hristoski, 

T,Dimovski, 
Z.Kotevski, 
R.Markoska 
N.Rendevski 

 
“Performance Evaluation of 
Clustered Web Servers 
Using the Round Robin 
Scheme” 

International Conference 
on Applied Internet and 
Information Technologies 
– AIIT 2018 

3. 

A.Markoski, 
N.Rendevski, 

R. Pasic, 
T.Dimovski, 
R.Markoska, 
Z.Kotevski 

“Air Quality Crowdsensing 
in Smart Cities using Low 
Cost IoT Systems and 
ICT4Env Platform” 
 

4th Italian Conference on 
ICT for Smart Cities And 
Communities 
19-21 September, 2018 | 
L'Aquila, Italy 

4. 

M.Petkovski, 
M.Kostov, 

R.Markoska, 
A. Markoski 

“DWT Coefficients 
Estimation in Images with 
Missing Samples” 

TEM Journal, 2(4), pp. 
277-282 / 2013 



5. 

 
 
 

M. Kostov, 
A. Markoski, 
M. Petkovski, 
R. Markoska 

 
 

 
“Plume Boundaries 

Extraction by 
Multiresolution and Least 
Squares Approximation” 

 
Proceedings of 

International conference 
on Applied Internet and 

Information Technologies, 
Zrenjanin, ISBN 978-86-
7672-211-2,pp131-134 

/2013 
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 
11.1 

Додипломски 

работи 
~20 

11.2 
Магистерски 

работи 
9 

11.3 
Докторски 

работи 
член на 3 комисии за одбрана 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ 

пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 

списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) 

во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор Н         Наслов Издавач / година 

1. 
R.Markoska, 
P.Bilic 

“Conceptual modeling and  
evaluation of e-Business 
processes using cloud based 
framework Insight Maker” 

Proceedings ISSN 2620-
0597 
Volume XIV, Issue (2) 
(2018), International May 
Conference on Strategic 
Management –Bor, Serbia, 
p.507-517/ 2018 

2. 

N.Rendevski, 
D.Pajkovski, 
Z.Kotevski, 
I. Hristoski, 
R. Markoska 

 

“Low-Complex Real-Time 
Edge Detection with a 

Compact FPGA 
Architecture for Embedded 

IoT Applications “ 
 

Proceedings of  
53rd ICEST 2018 
Sozopol, Bulgaria 
p.322-325./2018 
 

3. 

 
 
 
R.Markoska,  
G.Mateski,  
A.Markoski 

 
 

“Solid Waste Collection and 
Management using Smart 

Algorithm based on Genetic 
Programming” 

Proceedings of 
International Conference 
on Applied Internet and 
Information Technologies 
ICAIIT 2017, ISBN 978-
86-7672-304p.200-207. 
/2017 

4. 

 
 
R.Markoska 

 
“Development of an open 
source digital educational 
ecosystem-Case study”  
 

Vol 4 No 3 (2017): 
Selected Papers of 7th 
Selected paper of 7th 
World Conference on 
Learning, Teaching and 
Educational Leadership 
(WCLTA-2016), Vol.4. 
No.3., p.85-93/2017 



5. 
R. Markoska, 
A.Markoski 

“Methodology for initial 
connection of enterprises in 

Digital Business 
Ecosystems using cost-

benefit analysis in 
collaborative processes 

planning” 

Proceedings of 4th 
International Conference 
on Information Society and 
Technology (ICIST 2014), 
ISBN 978-86-85525-14-8, 
pp.456-461. /2014 

 

6. 

Kostov, M.,  
Kostova, V.,  
Markoska, R 

“AGV guidance system 
simulations with a 
programmable robotics kit” 

Int. J. of Reasoning-based 
Intelligent Systems, 2015 
Vol.7, No.1/2, pp.42 – 46. 

12.2 Доказ за најмалку еден печатен научноистражувачки труд во меѓународни научни

 списанија или конференции во даденото поле во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1. 

A.Markoski, 
M.Kostov, 

R.Markoska, 
M.Petkovski 

“Knowledge Discovery from 
Plume Rise Images Using 
Wavelet Transform and 
Genetic Programming” 

 
8th International 

Conference   
on Machine Vision, 

2015, 
Barcelona 

 

2. R. Markoska 

“Virtual Online 
University as a Digital 
Edusystem – Working 
Concept and Strategy 
for Further 
Development” 

International May 
Conference on Strategic 
Management, Bor, 
Proceedings, ISBN: 978-
86-6305-006-8, pp. 893-
901. /2013 

 

 
 
 
3. 

V. Kostova, 
R. Markoska, 

M. Kostov 

“AGV Guidance System 
Simulation with Lego 
Mindstorm NXT and 
RobotC” 

Proceedings of Int. 
Scientific Conf. on 
Information, 
Communication and 
Energy Systems and 
Technologies ICEST 
2013, Ohrid, ISBN 
978-9989-786-89-2, 
pp.829-832 / 2013 

 

 

 



Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиските програми 

од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на магистерски трудови 

1. Име и презиме Томе Димовски 

2. Дата на раѓање 13.08.1981 

3. Степен на образование VIII 

4. Наслов на научниот степен Доктор на науки од областа на техничките науки 

5. 

Каде и кога го завршил 

образованието односно се 

стекнал со научен степен 

 

 

Образование Година Институција 

Докторат 2013 
Технички факултет - 
Битола 

Магистратура 2005 
Технички 
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Проектирање и менаџмент 
на компјутерски мрежи 
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Информатички науки и комуникациско 
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Ред. 
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Студиска програма / 

институција 

1. Мобилни и дистрибуирани системи 

Информатички науки и 
комуникациско инженерство / 
Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – 
Битола, УКЛО 

2.   
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Индустриски и енвироментални 
сензорски мрежи 
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Факултет за информатички и 
комуникациски технологии – 
Битола, УКЛО 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
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Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
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Автор Наслов Издавач / година 

1. 

Dimovski, T., 
Koltovska, D., 
Kotevski, Z., 
Markoski, A., 
Hristoski, I. 

A Model for an Integrated 
Intelligent Decision Support 
System for Environmental 
Urban Traffic Management 

10TH ICT 

INNOVATIONS 

CONFERENCE 

(ICT Innovations),  
Ohrid, Macedonia 
/ 2018 

2. 
Hristoski, I., and 
Dimovski, T. 

Modelling Framework for 
Performance Analysis of 
Circular Runway Airport 
Traffic: A Petri Net Approach 

Proc. of the 53rd 

International 

Scientific 

Conference on 

Information, 

Communication 

and Energy 

Systems and 

Technologies 

(ICEST), Sozopol, 

Bulgaria / 2018 

3. 
Dimovski, T., 
Hristoski, I. 

Farm management software: a 
conceptual framework 

Proceedings of 

International 

Scientific 

Conference on 

Recent Advances 

in IT, Tourism, 

Economics, 

Management and 

Agriculture 

(ITEMA) / 2017 

4. 

Stojchevski, T.,  
Dimovski, T., 
Rendevski, N. 

Virtual Private Network 
Implementation with GRE 
Tunnels and EIGRP Protocol 

Proceedings of 

The Sixth 

International 



Conference on 

Applied Internet 

and Information 

Technologies 

(ICAIIT 2016), 

Bitola, Macedonia 

/ 2016 

5. 

Hristoski, I., Stojanov, 
Ž., Dobrilović, D., 
Dimovski, T., 
Kotevski, Z. 

Gaining Competitive 
Advantage using Innovative 
Web 2.0-based Simulation 
Tools and Services 

Proceedings of 
The International 
Conference 
“SMEs 
Development and 
Innovation: 
Building 
Competitive 
Future of South-
Eastern Europe”, 
Ohrid, Republic of 
Macedonia / 2016 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до 

пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1.  

            “CREATING ΕΜΡLΟΥΜΕΝΤ 

OPPORTUNITIES OF YOUNG 

GRADUATES ΙΝ ΤΗΕ CB AREA” 

“Interreg IPA 

Cross-border 

Cooperation 

Programme 

Greece-Republic 

of Macedonia 

2014-2020" 

(2018-2019) 
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Roshoski, T., Savoska, 
S., Ristevski, B., 
Dimovski, T. 

Hash functions and their 
application in digital 
signatures and digital 
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Proceedings of The 

14th CiiT Conference 

on Informatics and 

Information 

Technology, Mavrovo, 

Macedonia / 2017 

2. 

Hristoski, I., Kostoska, 
O., Dimovski, T., 

Kotevski, Z. 

Farm Management Software 
for Increased Productivity 

and Competitiveness 

Proceedings of The 

Fifth International 

Balkan and Near 

Eastern Social 

Sciences Conference 

Series (IBANESS), 

Kırklareli, Turkey / 



2017 

3. 

Hristoski, I., Mitrevski, 
P., Dimovski, T., 

Kotevski, Z. 

Evaluating e-Customers’ 
Satisfaction in B2C e-

Commerce: the Case of 
Macedonian Students 

Proceedings of The 

Sixth International 

Conference on 

Applied Internet and 

Information 

Technologies (ICAIIT 

2016), Bitola, 

Macedonia / 2016 
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B.T.,  Bocevska, A., 
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Technology and 

Computer Science / 

2018 

2. 

Hristoski, I., Kostoska, 
O., Kotevski, Z., 

Dimovski, T. 

Causality of Factors 
Reducing Competitiveness 
of e-Commerce Firms 

Balkan and Near 
Eastern Journal of 
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Факултет за 
Електротехника и 
Информациски 
Технологии, Скопје 
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Факултет за 
Електротехника и 
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Технологии, Скопје 
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комуникациски технологии, Битола 
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Ред. 

број 
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институција 
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IEEE/2014 

2. 
Rendevski, N.; Cassioli, 
D. 

BER of IEEE 802.11ad OFDM 
radios vs. carrier frequency in real 
60 GHz indoor channels 

IEEE/2014 

3. 

Rendevski, N., Cassioli, 
D 

Potentials of low-complexity Rake 
receivers for 60 GHz UWB 
wireless communication systems 

IEEE/2015 

4. 
Rendevski, N.; Cassioli, 
D 

Modulation and detection 
strategies for 60 GHz UWB high-
data rate wireless indoor 
communications 

IEEE/2015 

5. 
Rendevski, N; Cassioli, 
D 

60 GHz UWB Rake Receivers in a 
Realistic Scenario for Wireless 
Home Entertainment 

IEEE/2015 

 10.2 Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов 

Издавач / 

година 

1. Никола Рендевски 
Video-oriented UWB-based Intelligent 
Ubiquitous Sensing. 

ERC (FP-
7)/2009-2015 

2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Ред. 

број 
Автор Наслов Издавач / година 

1.    

2.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

 11.1 Додипломски работи 40 

11.2 Магистерски работи 3 
11.3 Докторски работи / 

12. За ментори на магистерски трудови селектирани резултати во последните четири / пет 



години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 

во даденото поле (до шест) во последните пет години 

Ред. 

број 
Автор Н         Наслов Издавач / година 

    
    
    

12.2 Доказ за најмалку еден печатен научноистражувачки труд во меѓународни научни 

 списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 

 

 

 
 
 
 
 
 

























 

 

 

 

 

 

                                                                                                    
 

 

 

ДОДАТОК  НА ДИПЛОМАТА 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА 

1.1 Име:         

1.2 Презиме:       

1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:   

1.4 Матичен број и број на студентско досие:    

2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА  КВАЛИФИКАЦИЈА 

2.1 Датум на издавање :    
(Број на диплома, датум на дипломирање) 

(Сериски број, датум на издавање) 

2.2 Назив на квалификацијата:   Доктор по компјутерски науки и инженерство 

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско 

подрачје, поле и област на студиите 

Информатички науки и компјутерско инженерство 

1 Природно-математички науки 

110 Информатика 

2 Техничко-технолошки науки 

212 Компјутерска техника и информатика 

 

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа 

која ја издава дипломата: 

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

формиран во 1979 година со одлука на Собранието на РМ.  

Факултет за информатички и комуникациски технологии - Битола 

формиран со Закон за основање (Службен весник на РМ бр.187 од  

30.12.2013 година), Реш. Бр.13-10957/4 од 10.07.2014 година.   

Последна акредитација на студиската програма доделена од Одбор за 

акредитација бр. 17-16/13 од 18.10.2016 година. 

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа 

(доколку е различна)  која ја администрира дипломата: 
 

2.6 Јазик на наставата: Македонски и/или англиски 

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии): универзитетски студии 

3.2 Степен (циклус) на квалификацијата; времетраење на 

студиите:  
трет циклус универзитетски студии 

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕК  3 години,   180 ЕКТС 

3.4. Услови за запишување на студиската програма 

Завршени едногодишни/двегодишни студии од втор циклус со освоени 

минимум 300 европски кредити; завршени постдипломски студии, како и 

другите услови утврдени во Конкурсот за запишување на трет циклус-

докторски студии во соодветната академска година на запишување и 

посебни услови утврдени на единиците на Универзитетот.  

Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола 

Факултет за информатички и комуникациски 

технологии – Битола 

Информатички науки и компјутерско инженерство 

компјутерска техника 

 
 

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

УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата" е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски 

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

контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на 

оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари 

за вредноста, еквивалентноста со други студии и сугестии за признавање. 



 

4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ   И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни):   

4.2 Барања и резултати на студиската програма: 

Со совладување на студиската програма на докторските студии по информатички 

науки и компјутерско инженерство, студентот темелно ги познава и разбира 

дисциплините од својата струка. Поседува знаења за самостојно решавање на 

теоретски и практични проблеми со користење на научни методи и постапки. Се 

стекнува со способност за поврзување на основните знаења од различните области и 

нивна примена како и соодветно да ги прати современите достигнувања од потесната 

научна област. Може да се вклучи во реализацијата на домашни и меѓународни 

научни проекти како и да организира и остварува развојни и научни истражувања. 

Способен е да комуницира на професионално ниво при објавувањето на научно-

истражувачките резултати и  да ги соопштува на научни конференции, во научни 

списанија, преку патенти и нови технички решенија. Оспособен е за примена на 

домашните и меѓународните стандарди во компјутерската техника и информатиката. 

4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул, 

оценки, ЕК) 1 

Информатички науки и компјутерско инженерство 

Секој предмет се вреднува со соодветен број европски кредити (ЕКТС). Вкупниот 

ангажман на студентите за совладување на студиската програма на докторските 

студии се состои од активна настава (предавања и студиска истражувачка работа), 

самостојна работа и испити. Дел од вкупниот фонд на часови на одделни предмети 

кои се предвидени за студиско-истражувачка работа, студентот ги реализира со 

работа во лабораторија, припрема за истражување во рамките на докторскиот труд, 

учество на научно-стручни семинари, симпозиуми, конгреси, научно-истражувачка 

работа и со задолжително објавување на трудови. 

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми 

за добивање на оценките) 

Национална оцена  Опис Дистрибуција 

10 Извонреден 91-100 

9 Одличен 81 – 90 

8 Многу добар 71 – 80  

7 Добар 61 – 70 

6 Доволен 51 - 60 

5 Недоволен 0 - 50 

Oценката 6 е најниска, а 10 - највисока оцена. 

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

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

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

(најмногу 10 поени). 

За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни оценки по сите 

предмети од студиската програма. 

4.5 Просечна оценка во текот на студиите  

5. ПОДАТОЦИ ЗА  КОРИСТЕЊЕ  НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА 

5.1 Пристап до понатамошни студии Постдокторски студии 

5.2 Професионален статус (ако е применливо) Дипломата овозможува  директен пристап кон професионално вработување.  

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ 

6.1 Дополнителни информации за студентот:  

6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа: 
www.fikt.uklo.edu.mk 

www.uklo.edu.mk 

тел.  +389 (0) 47 259917 

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА: 

7.1 Датум и место:  

 

 

7.2 Име и потпис: 

 

 

 

  

7.3 Функција на потписникот: 

 

               Декан                                                                   Ректор     

 

7.4 Печат 

 

 

 

 

                                                 
1 Додаток 4.3 е Уверението за положени испити 

 
 

 

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

 

8.1 Видови високообразовни установи 

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

високообразовна, научна, односно уметничка установа која го обезбедува 

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

стручноста и непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја 

пренесува сознанија од повеќе научни односно уметнички подрачја и дисциплини.             

8.2 Вид на студии 

Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во науката  

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

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

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

вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во 

работниот процес. 

8.3 Акредитација на високообразовната установа 

Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование се 

потпира врз функционирањето на Одборот за акредитација и евалуација. Системот 

на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование опфаќа:   

- одобрување, потврдување и признавање на високообразовна установа и на 

студиски програми, за вршење на високообразовна дејност согласно со овој закон, 

што се остварува преку акредитација,   

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

финансирањето, академските и други активности и нејзините приоритети што се 

остварува преку системот на евалуација, и   

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

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

квалитетот на високото образование.   

8.4 Структура на високообразовните универзитетски 

(академски) студиски програми 

Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три 

циклуси на високото образование: 

- прв циклус академски студии којшто според правило трае од три до четири години 

и со неговото завршување се стекнуваат од 180 до 240 ЕКТС. Лицето кое ги 

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

меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по 

завршувањето на првиот циклус на студии е baccalaureus односно baccalaurea. 

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

(или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди 

за даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат од 60 до 120 ЕКТС. 

Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и вториот циклус на 

универзитетските студии изнесува 300 ЕКТС. Лицето кое ги завршило студиите се 

стекнува со научен назив магистер, а во меѓународниот промет и дипломата на 

англиски јазик, академскиот назив по завршувањето на вториот циклус е master. 

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

ЕКТС. Со јавна одбрана на докторскиот труд стекнува назив доктор на науки 

(dr.sc).  

8.5 Структура на високобразовните стручни студии 

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

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

240 ЕКТС. 

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

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

по завршувањето на првиот циклус стручни студии е baccalaureus односно 

baccalaurea со додавка на струката. 

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

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

користи покрај стручниот назив стекнат на стручните студии или академските 

студии од прв циклус. 

8.6 Услови за запишување на студиите 

Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето на 

деветгодишното основно образование во 2006/2007 година); завршено 

четиригодишно средно образование, тригодишни/четиригодишни универзитетиски 

додипломски или прв циклус студии, едногодишни/двегодишни постдипломски или  

втор циклус студии, како и други услови утврдени со Законот за високото 

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

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

Охридски“ - Битола. 

8.7 Систем на оценување 

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

образовниот процес и се изразува во поени. 

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

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

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

10 - извонреден 

  9 - одличен 

  8 - многу добар 

  7 - добар 

  6 - доволен 

  5 - недоволен  

Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој друг 

документ и во пријавата за завршното оценување. 

Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од 

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

го и завршниот испит.  
















