
Понеделник

Структурирано програмирање Економија и бизнис (I група)
Организациско претприемништво             

(I група)

вонр. проф. д-р Р. Маркоска вонр. проф. д-р Б. Миленковски ред. проф. д-р М. Марковска

Деловни комуникациски вештини Англиски јазик за основни вештини Интернет банкарство Економија и бизнис (II група)
Организациско претприемништво           

(II група)
ред. проф.д-р  Д. Груески доц. д-р Л. Ивановска вонр. проф. д-р  М. Б. Тошевски вонр. проф. д-р Б. Миленковски ред. проф. д-р М. Марковска

Објектно ориентирано 

програмирање
Економија и бизнис (I група)

Организациско претприемништво             

(I група)

ред. проф. д-р И. Јолевски вонр. проф. д-р Б. Миленковски ред. проф. д-р М. Марковска

Деловни комуникациски вештини Англиски јазик за основни вештини Интернет банкарство Економија и бизнис (II група)
Организациско претприемништво           

(II група)
ред. проф.д-р  Д. Груески доц. д-р Л. Ивановска вонр. проф. д-р  М. Б. Тошевски вонр. проф. д-р Б. Миленковски ред. проф. д-р М. Марковска

Принципи на мултимедиски  

системи
Економија и бизнис (I група)

Организациско претприемништво             

(I група)
вонр. проф. д-р З. Котевски вонр. проф. д-р Б. Миленковски ред. проф. д-р М. Марковска

Деловни комуникациски вештини Англиски јазик за основни вештини Интернет банкарство Економија и бизнис (II група)
Организациско претприемништво           

(II група)
ред. проф.д-р  Д. Груески доц. д-р Л. Ивановска вонр. проф. д-р  М. Б. Тошевски вонр. проф. д-р Б. Миленковски ред. проф. д-р М. Марковска

Кориснички интерфејси и интеракција 

човек-компјутер
Претприемничка економија 3Д компјутерско моделирање

Криптографски алгоритми и 

протоколи

Складишта на податоци и аналитичка 

обработка

Организациско претприемништво             

(I група)

ред. проф. д-р К. Вељановска вонр. проф. д-р Б. Миленковски вонр. проф. д-р А. Боцевска ред. проф. д-р Б. Ристевски ред. проф. д-р В. Маневска ред. проф. д-р М. Марковска

Сензорски мрежи и системи Менаџмент на ИКТ проекти Мултимедиски мрежи Моделирање на е-бизнис процеси Администрација на мрежни сервиси
Организациско претприемништво           

(II група)

ред. проф. д-р А. Маркоски ред. проф. д-р М. Марковска вонр. проф. д-р З. Котевски вонр. проф. д-р Р. Маркоска вонр. проф. д-р Т. Димовски ред. проф. д-р М. Марковска

Електронски трансфери на пари и 

плаќања
Организациско однесување и развој Системи на знаење

вонр. проф. М.Б. Тошевски ред. проф. д-р Д. Груески вонр. проф. д-р Н.Б. Табаковска

Паралелно и повеќејадрено 

пресметување 

Анализа и логички дизајн на 

информациски системи (вежби)
ред. проф. д-р П. Митревски ред. проф. д-р С. Савоска

19:00 - 20:30
Алгоритми и структури на податоци - вежби

демонстратор М. Талевска

17:00 - 18:30
Складишта на податоци и аналитичка обработка на податоци - вежби

демонстратор М. Петковски

VII семестар

11:30 - 13:30

РАСПОРЕД ЗА НАСТАВА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР 2021/22

Среда Петок

I семестар

09:00 - 11:00
Дигитална логика и системи

вонр. проф. д-р Н. Рендевски

11:30 - 13:30

III семестар

09:00 - 11:00
Податочни комуникации и мрежи

ред. проф. д-р П. Митревски

ЧетвртокВторник

V семестар

09:00 - 11:00
Анализа и логички дизајн на информациски системи

ред. проф. д-р С. Савоска

11:30 - 13:30

14:00 - 16:00

вонр. проф. д-р М.Б. Јовановска

Деловни информациски системи

вонр. проф. д-р Н.Б. Табаковска

16:30 - 18:30

14:00 - 16:00

вонр. проф. д-р Андријана Боцевска

Концепти на информатичко општество

вонр. проф. д-р М.Б. Јовановска

Математика 1

вонр. проф. д-р С. Манчевска

Концепти на информатичко општество

вонр. проф. д-р М.Б. Јовановска

Системски софтвер

ред. проф. д-р К. Вељановска

Концепти на информатичко општество

Термините за наставата по предметите од студиската програма ИКТ V-ти семестар ќе бидат во договор со предметните наставници

Наставата по предметите Алгоритми и структури на податоци, Економија и бизнис, Организациско претприемништво, Претприемничка економија и Менаџмент на ИКТ ќе се одржува со физичко присуство во просториите на ФИКТ. 
Наставата по сите останати предмети ќе се одржува онлајн.

16:30 - 18:30

За составот на групите за предметите кои се одржуваат со физичко присуство студентите ќе бидат известени од предметните наставници.

Во распоредот за настава дополнително ќе бидат внесени вежбите.

Продекан за настава и меѓународна соработка

Апликативен софтвер 

вонр. проф. д-р А. Боцевска

Математика 1 (вежби)

вонр. проф. д-р С. Манчевска

Алоритми и структури на податоци  (I група)

ред. проф. д-р В. Маневска

Алоритми и структури на податоци (II група)

ред. проф. д-р В. Маневска

Mатематичко моделирање и компјутерски симулации
ред. проф. д-р И. Неделковски

ЕРП системи (предавања + вежби)                                                          

ред. проф. д-р С. Савоска

09:00 - 11:00

11:30 - 13:30


