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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Мултимедија 

2. Код 2FI132012 

3. Студиска програма Компјутерски науки 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 
Трета / петти 7. Број на ЕКТС 

кредити  

6 

8. Наставник проф. д-р Александра Милева 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со теоретски и практични познавања за начинот како се 

креираат, репродуцираат, дигитизираат, обработуваат, пренесуваат и испорачуваат 

различните видови на медиумски елементи, како и со практични познавања од 

програмите за нивна обработка 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во мултимедијата; Поим за дигитизација, семплирање, квантизација; Бои, 

модели на бои кај слики и видео; Растерска и векторска графика, алгоритми за 

компресија на слики - JPEG, JPEG2000, формати на слики; Основни концепти на 

аналогното и дигиталното видео, типови на видео сигнали, алгоритми за 

компресија и кодирање  на видео; Анимација; Видео стандарди - H.231, H.236, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, формати и испорака на видео; 

Дигитизација, процесирање, испорака на звук, алгоритми за компресија на говор и 

музика, MIDI; Мултимедијална архитектура на Интернет – RTP и RTCP, RTSP, SIP 

и SDP; Текст и типографија, множества на знаци и кодирања на знаци 

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 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 40 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект (презентација: 

писмена и усна) 

40 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. 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 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Nigel Chapman, 

Jenny Chapman 

Digital multimedia, 3rd 

edition 

John Wiley & Sons 2009 

2. Ze-Nian Li, Mark S. 

Drew 

Fundamentals of 

multimedia 

Prentice Hall 2003 

3. William Stallings Data and Computer 

Communications, 8th 

Edition - има превод на 

макед. јазик (9 th  издание) 

Prentice Hall 2007 

(2010) 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  IETF RFC меморандуми за 

протоколи кои се 

Интернет стандарди 

  

2.  Он-лајн прирачници за 

разгледуваните 

програмски пакети 

  

3.     

     

 


