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бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 
 

1. Наслов на наставниот предмет Управување со софтверски проекти 

2. Код 2FI101912 

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 степен 

6. Академска година / семестар четврта/осми 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. Наташа Коцеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на знаење за управување со животниот циклус на еден систем; 

управување со очекувањата на управата, клиентите, членовите на тимот и други; 

Стекнување на познавања за анализа на цена-ефективност; Усвојување на техники 

на презентирање и изработка на извештаи; Запознавање со софтверски алатки за 

следење и набљудување на проекти и софтверски алатки за тимска работа. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед во управување со проекти 

2. Специфики на софтверските проекти и избор на соодветен проектен модел за 

развој 

3. Дефинирање на целите на софтверскиот проект и креирање на идеален 

софтверски тим 

4. Техники на планирање на агилни софтверски проекти - Architecture 

Decomposition View и Work Breakdown Structure 

5. Техники на планирање на софтверски проекти – Метода на критичен пат 

6. Техники на планирање на софтверски проекти – PERT Метода 

7. Визуелни техники на планирање на софтверски проекти, материјални и човечки 

ресурси – Gantt дијаграми 

8. Техники на проценка кај софтверските проекти  - проценка на големината на 

софтверот, прагматични техники на проценка  

9. Техники на мерење и контрола на софтверските процеси  

10. Проценка и управање со ризици кај софтверските проекти 

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

електронско учење, семинарска работа, тимска работа, консултации. 
13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС x 30 часа = 120 часа 

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+30+30 = 120 часа (0+0+4) 

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 1 часа = 15 часа) 

 15 часа 
 



16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 30 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. Richard Е. Fairley MANAGING AND 

LEADING 

SOFTWARE 

PROJECTS 

John Wiley & 

Sons 

2009 

2. Pressman R.S. Software Engineering - 

A Practicioner’s 

Approach (6-th 

Edition) 

McGraw Hill, 

New York 

2005 

3. Роберт Матис и Џон 

Џексон 

Управување со 

човечки ресурси 

 

 

 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bob Hughes and Mike 

Cotterell 

Software Project 

Management (3rd 

Edition) 

McGraw Hill 2002 



 

2. Dwayne Phillips The Software Project 

Manager's Handbook - 

Principles that work at 

work (2nd Edition) 

IEEE 

Computer 

Society Press 

and Wiley 

Interscience 

2004 

3. E. M. Bennatan. Software Project 

Management: A 

Practicioner's Approach 

(2nd Edition) 

McGraw Hill  1995 


