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

1. Наслов на наставниот предмет  Практична настава – интердисциплинарен проект  

2. Код  

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 

6. Академска година / семестар Четврта / осми 7. Број на ЕКТС 
кредити 

8. Наставник Ментор за практична настава од листата на 
ментори  
утврдени со Одлука од ННС  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку 
директна вклученост на студентите со нивна практична работа во различни 
стопански субјекти со дејност од областа на студиската програма.  

11. Содржина на предметната програма:  
Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна 
ангажираност од 30 дена во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на 
ден. 
Практичната настава се изведува во капацитетите на Факултет за информатика, 
УГД – Штип, каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на 
соодветните лаборатории во доменот на студиската програма.  
Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на 
студиската програма по претходно склучен договор. 
Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни 
задачи и истите ги извршуваат под менторство и постојана контрола од меторите 
на практичната настава и/или одговорните лица кои се и екстерни ментори од 
стопанскиот субјект и на тој начин стекнуваат практични знаења и вештини за што 
имаат теоретска основа. 
Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води 
дневник за секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната 
дневна активност од интерниот ментор од единицата, како и од екстерниот ментор 
од стопанството, во стопанскиот субјект во кој ја изведувал праксата. 
  

12. Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење 
дневник за практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената 
пракса. 
Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е 
усогласена со: 
- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за 
студентите (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и 



-  Правилник за реализирање на практична настава за студентите на 
Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13). 

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

14. Распределба на расположивото 
време 

 0+0+0+60+60 = 120 часа (0+0+4) 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска 
настава 

/ 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа 

/ 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 60 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  / 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 
писмена и усна) 

/ 

17.3. Активност и учество / 

18. Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка) 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

19. Услов за потпис и за 
стекнување  
4 ЕКТС 

Услов за добивање потпис и за стекнување на 
4 ЕКТС е реализација на практичната настава 
предвидена во  студиската програма, предаден 
дневник со евиденција за секојдневните 
активности потпишан од интерен ментор (од 
факултетот) и 
екстерен ментор (од стопанството). 

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 

1.    

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов 

1.   



2.   

 


