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

1. Наслов на наставниот предмет Инфраструктура на облак и сервиси 

2. Код  

3. Студиска програма  

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 2012-2013/седми 7. Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Зоран Здравев 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Информациски системи 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
- Цел на курсот е студентите да се запознаат со коцептот и начинот на функционирање на 

облак системите. 
 

11. Содржина на предметната програма:  
- Значење и придобивките на cloud computing и потребата за брзо усвојување; 
- Планот за трансформација од Classic во Cloud средина; 
- Идентификувација и разликување на различните инфраструктурни компоненти на 

класичните и на виртуелните центри за податоци; 
- Виртуелизациски барања и достапни алатки за секој слој на ИТ инфраструктурата; 
- Опциите во бизнис контиуитетот во виртуелизираната средина; 
- Ефективното распоредување  на cloud computing моделите за бизнис / ИТ организациите; 
- Cloud продуктите и услуги; 
- Инфраструктурната рамка и услуги за управување со активностите во cloud computing; 
- Безбедносните ризици во cloud computing средината; 
- Cloud миграциската стратегија и најдобрите практики 

 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, 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) 

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. EMC Corporation Cloud Infrastructure and 
Services Version 2 – 
Students Guide 

EMC 
Corporation 

2014 

2. Зоран Здравев Инфрсатруктура на облак 
и услуги – интерна скрипта 

УГД 2016 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џерон Салцер 
М. Франс Класкук 

Принципи за дизајн на 
компјутерски системи 

Влада 2015 

2.     

3.     


