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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Машинско учење 

2. Код 2FI133712 

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 
2017-2018/8 7. Број на ЕКТС 

кредити  

4 

8. Наставник Вон.проф. Благој Делипетрев 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 

Предметот ги едуцира студентите за машинското учење. Машинското учење е една 

од најинтересните истражувачки полиња во компјутерската наука, каде главната 

цел е да се креираат системи кои врз база на свое знаење ќе донесуваат одлуки. 
11. Содржина на предметната програма:  

1) Вовед во машинско учење 2) Концепти на учење и генерално до специфично 

знаење 3) Учење со дрва на одлучување 4) Невронски мрежи 5) Евалуација на 

хипотези 6) Баесово учење 7) Компјутерска теорија на учење 8) Учење базирано на 

инстанци 9) Генетски алгоритми 10) Сет на правила 11) Аналитичко учење 12) 

Комбинација на Аналитичко и Индуктивно учење 13) Учење со повторување. 

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

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, 

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 - задачи 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) 

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. 42 

бодови од двата колоквиуми, семинарската, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 
Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Tom Mitchel Machine learning 
 

McGraw-Hill 

Science 
1997 

2. Расел Норвиг Вештачка 

интелегенција,  
Аламина 2010 

3.     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

     

 


