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

1. Наслов на наставниот предмет Теорија на веројатност  

2. Код 2FI130812 

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 циклус на студии 

6. Академска година / семестар Втора/III 7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска 

Доц. д-р.Лимонка Коцева Лазарова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Познавање и разбирање на основните веројатносни концепти и теории,основите на 
статистичките истражувања,развивање на вештини за решавање проблеми 

11. Содржина на предметната програма:  

Елементи од комбинаторика (пермутации, вариијации, комбинации). Основи на теоријата 
на  веројатност. Класична, статистичка и аксиоматска дефиниција на веројатност. 
Геометриска веројатност. Условна веројатност. Тотална веројатност. Најверојатен број. 
Низи од случајни експерименти: Бернулиева шема, гранични теореми на Муавр- Лаплас 
и Пуасон. Случајни променливи. Дискретни и непрекинати сл. променливи. Функции на 
распределба на сл. променливи. Функции од случајни променливи. Случајни вектори. 
Маргинални функции на распределба. Бројни карактеристики на случајни променливи 
(математичко очекување, дисперзија, коваријанса, корелација). Бројни карактеристики на 
случајни променливи (математичко очекување, дисперзија, коваријанса, корелација). 
Случаен примерок и статистики. Точкасто оценување. Интервално оценување. 
Тестирање на статистички хипотези (тестови за просек, дисперзија на популација и 
совпаѓање на распределби). Линеарна регресија (оценување на права на регресија, 
тестирање на хипотези за регресионите параметри...) 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско 
учење, семинарска работа, тимска работа, проект, консултации, користење на еден од 
програмските пакети SPSS, STATISTIKA, MATHEMATICA, MAPPLE 13, Math Lab или 
некој од симулационите модели 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 180 часови (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% од бодовите на предиспитните 
активности:  42 бодови од два 
колоквиуми, семинарска работа, 
редовност 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. Татјана Атанасова – 
Пачемска 

Интерна скрипта по 
Веројатност и 
статистика 

  

2. Никола Тунески Збирка задачи по 
веројатност и 
статистика 

www.mfs.uki
m.edu.mk 

 

3. Ристо Малчевски Статистика за бизнис ФОН 
Универзитет 

2008 



22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дадли Реална анализа и 
веројатност, 

Просветно 
дело, 
преводи од 
влада 

 

2.     

3.     

 


