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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 
Моделирање и симулации 

2. Код 2FI131712 

3. Студиска програма Компјутерско инженерство и технологии 

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 

Трета /шести 

 

 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Доц. Д-р Наташа Стојковиќ 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со познавања на различни техники за моделирање и 

симулирање кои ќе им помгнат да моделираат и симулираат различни процеси.  

11. Содржина на предметната програма: Основи поими од теорија на веројатност. 

Случајни променливи. Вериги на Марков. Класификација на состојби.Екпоненцијална 

распределба. Поасонов процес.Непрекинати вериги на Марков. Вовед во теорија на 

редици на чекање. Редица на чекање М/М/1, М/М/n. Мрежи од редици на чекање. 

Симулации. на дискретни случајни променлви. Симулации на непрекинати случајни 

променливи. 

12. Методи на учење:  

Предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на самостојна 

семинарска работа / проект; домашно учење; подготвителна настава за испити и 

колоквиуми; 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 x 2 часа = 30 

часа) 
 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

(15 недели x 2 часа = 30 

часа) 
 

30 часа 

16. 16.1. Проектни задачи  30 часа 



Други форми на 

активности 

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. Ross, M. 

Sheldon 

Introduction 

to Probability 

Models 

Post 
& Telecom Press 

2006 

2. 1. Banka, J., 

2. Carson, J.S.,  

3. Nelson, B.L., 

Nicol, D.M., 

 

Discrete-Event 

System Simulation 4-

rd ed 

Prentice Hаlл 2005 

3. R. Sedgewick 
K. Wayne 

Algorithms -4th 
Edition 
 

Addison Wesley 2011 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Robert+Sedgewick&search-alias=books&text=Robert+Sedgewick&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kevin+Wayne&search-alias=books&text=Kevin+Wayne&sort=relevancerank


3.     

     

 


