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

1. Наслов на наставниот предмет Софтверско инженерство 

2. Код 2FI101212 

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 втора/трети 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. Наташа Коцеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на темелни теоретски познавања од софтверско инженерство и 

софтверски процеси. Разбирање на основните модели на софтверски процеси и 

способност за нивна практична употреба на конкретни проекти. Оспособување за 

следење и учество во активностите при изработка на софтверски барања и 

спецификација, развој, тестирање и еволуција на софтвер. Запознавање со CASE 

технологии и алатки кои се користат како поддршка во софтверските процеси.  

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед во софтверско инженерство и софтверски процеси 

2. Основни поими од софтверско инженерство 

3. Модели на софтверски процеси: модел греши и коригирај, модел на водопад, 

модел на еволутивен развој 

4. Модели на софтверски процеси: модел на инкрементален развој, модел на 

користење на готови компоненти, спирален модел, модел на екстремно 

програмирање 

5. Основи на инженеринг на барања 

6. Основи на изработка на системски спецификации 

7. Моделирање на системи 

8. Основи на UML јазикот 

9. Дизајн на софтверски системи 

10. Методи и техники на имплементација на софтвер 

11. Верификација на софтвер 

12. Валидација на софтвер 

12. Методи на учење: Предавања, лабараториски вежби, нумерички вежби, 

електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 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, 

теренска и 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. 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) 

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 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 

Самоеваулација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. И.Самервил Софтверско инженерство 

 (издание 8) 

Addison-

Wesley 

2006 

2. Van Vliet H. Software Engineering - 

Principles and Practice, (2-

nd Edition) 

John Wiley 

and Sons 

2000 

3. Pressman R.S. Software Engineering - A 

Practicioner’s Approach 

(6-th Edition) 

McGraw Hill 2005 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



 

1. Schach S.R. Object Oriented & 

Classical Software 

Engineering, 7-th Edition 

McGraw Hill 2006 

2. Pont M.J. Software Engineering with 

C++ and CASE Tools 

Addison-

Wesley 

1996 

3.     


