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

 
1. Наслов на наставниот предмет Применето софтверско инженерство во реални 

средини 

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 степен 

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

6 

8. Наставник Проф. д-р Александар Крстев 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување знаења од областа на применето софтверско инженерство во 
различни индустриски процеси, екологија и други области од техничките науки. 

11. Содржина на предметната програма:  
 
•Дефинирање на процеси 
•Математичко моделирање на процеси 
•Методи на оптимизација 
•Методи и техники на софтверско инженерство 
•Развој и примена на аликативни софтвери 
•Имплементација на апликативен софтвер во реални средини 
•Методи на евалуација и тестирање на апликативен софтвер 
 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, 
електронско учење, семинарска работа, тимска работа, 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. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 



17. Начин на оценување 

17.1. Проектна задача 25 

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

25 

17.3. Активност и учество  50 бода 

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 редовноста на предавања, 
вежби и друга форма на активност 

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. Jim Cooling Software Engineering 

for Real-time Systems 

Addison 

Wesley; 1 

edition 

2002 

2. Kang G. Shin, C. M. 

Krishna Real-time Systems  

 

McGraw-

Hill 

Inc.,US 

1997 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Dr%20Jim%20Cooling&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Kang%20G.%20Shin&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/C.-M.-Krishna/e/B001IYX4GE/ref=ntt_athr_dp_pel_2
http://www.amazon.co.uk/C.-M.-Krishna/e/B001IYX4GE/ref=ntt_athr_dp_pel_2

