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

1. Наслов на наставниот предмет Алгебарски структури 

2. Код 2FI131212 

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 степен 

6. Академска година / семестар Прва/втор 7. Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник доц. д-р Лимонка Коцева Лазарова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се запознаат со основните алгебарски и бројни структури, решаваат 
задачи и докажуваат поедноставни тврдења. 

11. Содржина на предметната програма:  

Алгебарски систем, подалгебри, хомоморфизми, конгруенции. Групоиди, својства на 
групоиди.Групи, коњугираност, подгрупи. Циклични групи, групи од пермутации, p-групи. 
Прстен, потпрстени. Идеали и хомоморфизми кај прстени. Интегрален домен, поле, 
конечни полиња.Полиноми. Латински квадрати и квазигрупи. Природни броеви. Цели 
броеви. Делливост. Главни идеали и конгруенции на множеството на цели броеви. 
Рационални и реални  броеви 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско 
учење, семинарска работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+30+30 = 120 часа (2+1+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, теренска и 
тимска работа 

(15 недели x 1 час = 15 
часа) 

15 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  15 часа 



16.2 Самостојни задачи 30 часа 

16.3 Домашно учење 30 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. Ѓ.Чупона Алгебарски структури 
и реални броеви 

Просветно 
дело 

1976 

2. B. Seselja, A. 
Tepavcevic 

Algebra1 PMF, Inst. za 
mat. u 
Novom Sadu, 

 

2000 

3. А. Самарџиски, Н. 
Целакоски 

Решени задачи по 
алгебра 1 

УКИМ 1968 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. j. Rotman A first course in 
abstract algebra (3rd 

edition) 

Prentice Hall 2005 



2. Глин Џејмс Математика на 
модерен инженеринг 

Преводи од 
Влада на Р. 
Македонија 

 

3.     

 


