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

 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Биоинформатика 

2. Код 2FI133312 

3. Студиска програма Компјутерски науки 

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за информатика, катедра за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

прв 

6. Академска година / 

семестар 

Четврта/ 

8 (осми) 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Доц. Д-р Доне Стојанов 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

нема 

10

. 

Цели на предметната програма (компетенции): студентите се стекнуваат со теоретски и 

практични знаења за компјутерска обработка и анализа на биолошки податоци 

(ДНК/РНК/Протеини):порамнување на генетски секвенци, дизајн и пребарување на ДНК и 

протеински бази на податоци, филогенетска анализа.   

 

11

. 

Содржина на предметната програма: Вовед во молекуларна биологија. Порамнување на 

секвенци: матрица на точки, динамичко програмирање, алгоритам на Needleman-Wunsch, 

алгоритам на Smith-Waterman, порамнување во дијагонално симетричен опсег (Ficket), 

пресметка на резултат на порамнување во линеарен мемориски простор, алгоритам на 

Hirschberg. Хевристички методи: FASTA, BLAST, ClustalW. Пребарување на генетски 

секвенци и генетски бази на податоци: стебла на суфикси, SSAHA пребарување, MUMmer. 

Матрица на замени: BLOSUM и PAM. Еволуциски модели: Jukes-Cantor и модел на Kimura 

со два параметри. Филогенетска анализа: UPGMA и метод на Fitch и Margoliash. 

Хомологно моделирање, AB INITIO, споредба и моделирање на протеини. Запознавање со 

европската нуклеотидна архива (ЕНА).  

 

12

. 

Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска 

работа, тимска работа, проект, 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 х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

(15 недели х 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 - задачи  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) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. минимум 42 

бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на 

предавања и вежби.  

20

. 

Јазик на кој се 

изведува наставата 

Македонски и англиски 

21

. 

Метод на следење на 

квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22

. 

Литература 

22.1

. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џонс и 

Певзнер 
Вовед во алгоритмите на 

биоинформатиката 
 

MIT Press - преводи од 

Влада на РМ 
2004 

2. Артур М. 

Леск  
 

Вовед во биоинформатика-

Трето издание 
Oxford University Press - 

преводи од Влада на РМ 
2008 

3. Ден Е. 

Крејн и 

Мајкл 

Рајмер 

Основни концепти за 

биоинформатиката 
Pearson - преводи од 

Влада на РМ 
2003 

     

22.2

. 

 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Доне 

Стојанов 

Биоинформатика Универзитет ,,Гоце 

Делчев” – интерна 

скрипта 

2015 



2.     

3.     

     

 


