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

1. Наслов на наставниот предмет Дизајн на софтвер 

2. Код 2FI131812 

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 Четврта/VIII 7. Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Наташа Коцеска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој курс има за цел да ги запознае студентите со една од најбитните фази во процесот 
на развој на софтвер т.е. дизајнот на неговата архитектура. Истовремено преку 
практични примери студентите ќе се стекнат со апликативни знаења за документација 
на архитектурата, нејзино моделирање со CASE  алатки и со основните шаблони и 
рамки на софтверски архитектури. Изработка на основни компоненти на десктоп, веб и 
мобилни апликации. 

11. Содржина на предметната програма: 

Вовед во софтверски архитектури. Планирање и документирање на софтверските 
архитектури. Основни типови на софтверски архитектури -  објектно-ориентирани 
архитектури, архитектури базирани на настани. Основни типови на софтверски 
архитектури -  хиерархиски и архитектури кои споделуваат податоци. Основни типови 
на софтверски архитектури -  сервисно ориентирани архитектури. Основни типови на 
софтверски архитектури -  архитектури кои користат меѓуслоеви. Основни шаблони за 
креирање на објектно – ориентирани софверски архитектури. Бихевиорални шаблони и 
шаблони базирани на колекции. Сруктурни шаблони. Конкурентни шаблони. Јазик за 
формална анализа и дизајн на софтверските архитектури (Architecture Analysis and 
Design Language– АADL). CASE алатки за моделирање и дизајн на софтверски 
архитектури 

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

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

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+30+30=120 (0+0+4) 

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 часа = 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) 

20 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 

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. Ian Gorton Essential Software 
Architecture (2nd 
Edition) 

Springer-
Verlag Berlin 
Heidelberg 

2011 

2. Zheng Qin, Jiankuan 
Xing, Xiang Zheng 

Software Architecture Springer-
Verlag Berlin 
Heidelberg 

2008 



 

3. Paul Clements, Felix 
Bachmann, Len Bass, 
David Garlan, James 
Ivers, Reed Little, Paulo 
Merson, Robert Nord, 
Judith Stafford 

Documenting Software 
Architectures Views 
and Beyond (2nd 
Edition) 

Addison-
Wesley 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Partha Kuchana  Software Architecture 
Design Patterns in 
Java 

CRC Press 
LLC 

2004 
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