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

1. Наслов на наставниот предмет Академско пишување  

2. Код 2FI130212 

3. Студиска програма Компјутерско инженерство и технологии 

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

Факултет за информатика 

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

6. Академска година / семестар втора/III 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Александар Крстев 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со техники за пишување на семинарски, стручни, научни и дипломски 
работи 

11. Содржина на предметната програма:  
Елементи на академско пишување, структура на трудот (насловна страна, текст, фонт, 
содржина, апстракт, воведен дел, главен дел, заклучок, користена литература, резиме), 
програми за пишување на текст и додатоци, презентација на трудот, објавување на 
труд, корекција, рецензија.  

12. Методи на учење: Предавања, лабараториски вежби, електронско учење, семинарска 
работа, тимска работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часа (2+2+1) 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања- теоретска 
настава 

(15 недели x 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

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

(15 недели x 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 

16.2 Самостојни задачи 30 часа 

16.3 Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 70 бодови 



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

17.3 Активност и учество 20 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 60% успех од сите предиспитни 
активности т.е. 42 бодови од двата 
колоквиуми, семинарската, 
редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоеваулација 

 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ј. Живановиќ Предавања  Е-учење, УГД 2013 

2. Маргот Нортхеј/Џуди 
Џевински 

Пишување со 
смисла 

Арберија дизајн, 
Тетово (Преводи 
на влада на РМ) 

2010 

3.     

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     


