
СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО  

БИОИНФОРМАТИКА, 

 НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИКА, УГД – ШТИП,  

РЕЖИМ НА СТУДИРАЊЕ 1 ГОДИНА (60 ЕКТС) 
 

Студентот кој ќе заврши втор циклус на едногодишни студии, студиска програма по 

Биоинформатика,  се стекнува со следното звање: 

  

На македонски јазик: Магистер по информатика – Биоинформатика  

На англиски јазик: Master of Computer Science – Bioinformatics 

 

I СЕМЕСТАР  

КОД П Р Е Д М Е Т Кредити Фонд на 

часови 

Вкупно 

часови 

 
Методологија и организација на 

научно истражувачка работа 
6 2+2+1 180 

 
Применети математички и 

статистички методи 
6 2+2+1 180 

 Алгоритми во биоинформатиката 6 2+2+1 180 

 Факултетски изборен 1  4 2+1+1 120 

 Факултетски изборен 2 4 2+1+1 120 

 Факултетски изборен 3 4 2+1+1 120 

Вкупно ECTS: 30  900 

 

 

I СЕМЕСТАР  

Листа на факултетски изборни предмети 1 и 2 

КОД П Р Е Д М Е Т Кредити Фонд на 

часови 

Вкупно 

часови 

 Машинско учење  4 2+1+1 120 

 Моделирање на невронски системи 4 2+1+1 120 

 
Наука за податоците и аналитика на 

големите податоци 
4 2+1+1 120 

 Медицинска информатика 4 2+1+1 120 

 Применти вејвлет методи  4 2+1+1 120 

 Дигитална обработка на слики  4 2+1+1 120 

 

 

 

 

 

II  СЕМЕСТАР  

КОД П Р Е Д М Е Т Кредити Фонд на 

часови 

Вкупно 

часови 
 Молекуларна биологија 6 2+2+1 180 

  Биолошки бази на податоци 6 2+2+1 180 

 Универзитетски изборен 6 2+2+1 180 

 Магистерска работа 12  360 

Вкупно ECTS: 30  900 
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Код 

Листа на Универзитетски изборни предмети  

 

П Р Е Д М Е Т Кредити Часови Вкупно 

UGD200117 Англиски јазик со комуникациски вештини 6 0+0+6 180 

UGD200217 Германски јазик со комуникациски вештини 6 0+0+6 180 

UGD200317 Македонски јазик во јавната комуникација 6 0+0+6 180 

UGD200417 Воспитно образовни системи 6 0+0+6 180 

UGD200517 Административни акти 6 0+0+6 180 

UGD200617 Компјутерски криминалитет 6 0+0+6 180 

UGD200717 Управување со проекти 6 0+0+6 180 

UGD200817 Иновации во банкарското работење 6 0+0+6 180 

UGD200917 Финансии и банкарство 6 0+0+6 180 

UGD201017 Менаџмент на човечки ресурси 6 0+0+6 180 

UGD201117 Современа светска музика 6 0+0+6 180 

UGD201217 Музика на светот 6 0+0+6 180 

UGD201317 Филмологија 6 0+0+6 180 

UGD201417 Менаџмент во културата 6 0+0+6 180 

UGD201517 Историја на пејзажната уметност 6 0+0+6 180 

UGD201617 Основи на сликање 6 0+0+6 180 

UGD201717 Историја и теорија на дизајн 6 0+0+6 180 

UGD201817 Дизајн и анализа на експерименти 6 0+0+6 180 

UGD201917 Природни ресурси 6 0+0+6 180 

UGD202017 Индустриско инженерство 6 0+0+6 180 

UGD202117 Органско производство 6 0+0+6 180 

UGD202217 Агроекологија 6 0+0+6 180 

UGD202317 Нови производни технологии 6 0+0+6 180 

UGD202417 CAD - CAM 6 0+0+6 180 

UGD202517 Веб технологии за поддршка на бизнисот 6 0+0+6 180 

UGD202617 Применета анализа на податоци 6 0+0+6 180 

UGD202717 Применета електротехника 6 0+0+6 180 

UGD202817 Одбрани поглавја од обновливи извори 6 0+0+6 180 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Методологија и организација на научно-

истражувачка работа 

2. Код  

3. Студиска програма Биоинформатика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Прва / I (прв) 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

 

8. Наставник Проф. д-р Владо Гичев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнува вештини за избор на правилна методологија за решавање на одреден 

инженерски проблем. Правилно ги организира постапките при решавање на проблемот од 

почеток до крај.  

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед и историја на научно-истражувачките методи; Променливи, грешки и статистички 

поими; Индукција и препознавање на шаблони; Дедукција и логика; Експериментални 

техники; Организација и дизајн на експеримент, изведување на експеримент, 

интерпретација на резултати, публикација; Математички модели; Евалуација на 

резултатите, потврда или отфрлање на хипотезите; Разбирање на вистинската природа на 

феноменот; Научникот и неговиот свет, научна етика. 

12. Методи на учење: Предавања, семинарска работа, консултации. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+60+30+30 = 180 часа (2+2+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава  

(15 недели х 3 часа = 45 

часа)  

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа (15 недели х 

2 часа = 30 часа)  

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  60 часови 

16.2. Самостојни задачи  30 часови 

16.3. Домашно учење 30 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 20 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

70 бодови 

17.3. Активност и учество 10 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) 
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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/ Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

 

 

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

 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Применети математички и статистички методи 

2. Код  

3. Студиска 

програма 

Биоинформатика 

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, 

односно 

институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за информатика, катедра за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, 

втор, трет 

циклус) 

Втор 

6. Академска 

година / семестар 

Прва /  I прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Доц. д-р Наташа Стојковиќ 

доц. д-р Лимонка Коцева Лазарова 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да ги совладаат техниките за математичко моделирање на биолошки системи. 

Да бидат оспособени да развијат модели користејќи математички и статистички методи. 

11. Содржина на предметната програма:   

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. R.D. Jarrard   “SCIENTIFIC METHODS” 

       an online book 

© Richard D. Jarrard 2001 

Dept. of Geology and 

Geophysics, University 

of Utah, 

jarrard@mines.utah.edu 

2001 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. G. Rugg and M. Petre "A gentle guide to 

research methods" 

Mc Graw Hill 

Open Univ. 

Press 

2007 

`     
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Генетски кодови, матрици и симетрични техники. Биолошки секвенци (низи) и 

порамнување на секвенци. Структури на ДНК. Структури на протеини. Биолошки мрежи 

и теорија на графови. Маркови модели и скриени Маркови модели, елементи на Баесовата 

и инференцијата на сличност, дискретни податочни модели, примена на анализа со 

линеарна регресија, методи за мултиваријанта податочна анализа (РСА, кластерирање), 

софтверски алатки за статистички пресметки. 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска 

работа, тимска работа, проект, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на 

расположивото време 
30+30+60+30+30 = 180 часа (2+2+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

 

30 часови 

16. Други форми 

на 

активности 

16.1. Проектни задачи  60 часови 

16.2. Самостојни задачи                 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

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) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. минимум 42 

бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на 

предавања и вежби.  

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 Издавач Година 

1. Matthew 

He Sergey 

Petoukhov 

Mathematics of 

bioinformatics, Theory and 

applications 

A JOHN WILEY & 

SONS, INC., 

PUBLICATION 

2011 
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2. Shiyi Shen 

Jack A. 

Tuszynski 

Theory and mathematical 

methods for bioformatics 

Springer 2008 

3.     

4.      

22.

2. 

 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Alexander 

Isaev 

Introduction in 

mathematical methods in 

bioinformatics 

Springer 2006 

2.     

3.     

     

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Алгоритми  во биоинформатиката 

2. Код  

3. Студиска 

програма 

Биоинформатика 

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за информатика, катедра за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

Втор циклус 

6. Академска година 

/ семестар 

Прва/ 

| (прв семестар) 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Доц. Д-р Доне Стојанов 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): анализирајќи ги постојните алгоритми и 

софтверски решенија за обработка на микробиолошки податоци (ДНК/РНК/Протеини) со 

посебен акцент на нивните карактеристики како: временска/мемориска комплексност и 

точност на обработка, по завршувањето на курсот од постдипломците се очекува да 

бидат во можност да предложат нови решенија за подобрување на точноста и 

перформансите на постојните алгоритми или да предложат сопствени и иновативни 

desktop/cloud софтверски решенија за напредна анализа на биолошки податоци.  

11. Содржина на предметната програма:  

Алгоритми базирани на динамичко програмирање:  

- Needleman-Wunsch, Sellers, Ulam, Wagner, Smith-Waterman, Goad-Kanehisa, Fitch-

Smith, Gotoh, Waterman-Eggert, Hirschberg, Myers-Miller, Huang-Miller, Fickett, 
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Ukkonen, Chao-Paerson-Miller, Spouge.  

Хевристички алгоритми:  

- Fasta, Blast (Gapped Blast и PSI-Blast), PatternHunter, YASS, FLASH, MUMmer, 

DIALIGN, LAGAN, Multi-LAGAN, Super pairwise alignment (SPA), Tandem repeats 

finder, SST: алгоритам за пронаоѓање на квази-совпаѓања во време 

пропорционално на големината на базата на податоци, essaMEM, Burrows-

Wheeler трансформација на генетски податоци, SSAHА пристап за индексирање 

и пребарување на база на податоци по референтен ДНК прашалник.    

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска 

работа, тимска работа, проект, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на 

расположивото време 
30+30+60+30+30 = 180 часа (2+2+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

 

30 часови 

16. Други форми 

на активности 

16.1. Проектни задачи  60 часови 

16.2. Самостојни задачи                 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

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) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. минимум 42 

бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на 

предавања и вежби.  

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 Издавач Година 

1. Џонс и 

Певзнер 

Вовед во алгоритмите на 

биоинформатиката 

 

MIT Press - преводи од 

Влада на РМ 

2004 
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2. Артур М. 

Леск 

 

Вовед во 

биоинформатика-Трето 

издание 

Oxford University Press 

- преводи од Влада на 

РМ 

2008 

3. Ion 

Mandoiu, 

Alexander 

Zelikovsky 

Bioinformatics Algorithms: 

Techniques and 

Applications 

 

WILEY 

 

2008 

4.  Mourad 

Elloumi, C

ostas 

Iliopoulos, 

Jason T. L. 

Wang, Alb

ert Y. 

Zomaya 

Pattern Recognition in 

Computational Molecular 

Biology: Techniques and 

Approaches 

 

WILEY 

 
2016 

22.

2. 

 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Eugene 

Koonin 

Sequence - Evolution - 

Function: Computational 

Approaches in 

Comparative Genomics 

Springer Science & 

Business Media 

2002 

2.     

3.     

     

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Машинско учење 

2. Код  

3. Студиска програма Биоинформатика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика  

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Прва година /  

I прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник проф. д-р Цвета Мартиновска Банде 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

/ 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Во рамките на овој курс се изучуваат техники на 

машинско учење и статистичко препознавање на облици, кои наоѓаат примена во контрола на 

роботи, податочно рударење, биоинформатика (предвидување структура на протеини, 

моделирање на геном, медицинска дијагностика), финансиски предвидувања, препознавање на 

објекти, препознавање на текст, говор и обработка на текст и податоци од веб (пребарување на 

податоци, категоризација на информации). 

11. Содржина на предметната програма:  

Машинска перцепција. Теорија на статистичко одлучување. Баесова теорија на одлучување. 

Оптимални одлуки, класификација, веројатносни распределби. Димензионалност, капацитет на 

калсификатор, избор на модел, обука, евалуација, комплексност. Параметарски пристап кон 

учењето. Основни статистички техники, поместување и варијанса; проценка на густина, 

регресиона и анализа на дискриминанта. Непараметарски техники, кластерирање, K-means, 

редуцирање на димензионалноста, факторска анализа, ЕМ (Expectation Maximization) 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Ion+Mandoiu
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Ion+Mandoiu
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Alexander+Zelikovsky
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Alexander+Zelikovsky
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Mourad+Elloumi
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Mourad+Elloumi
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Costas+Iliopoulos
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Costas+Iliopoulos
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Costas+Iliopoulos
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Jason+T.+L.+Wang
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Jason+T.+L.+Wang
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Albert+Y.+Zomaya
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Albert+Y.+Zomaya
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Albert+Y.+Zomaya
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алгоритам.. Линеарни дискриминантни функции, Фишеров класификатор, невронски мрежи и 

машини со носечки вектори како класификатори. Неметрички методи, дрва за одлучување. 

Маркови вериги, примена на скриен марков модел за класификација, равенка на Bellman,  Q-

учење, Bayes-ова теорија на одлучување. Користење на контекстот во препознавањето на 

облици. Стохастички методи, генетски алгоритми. Проценка на грешка, емпириски критериуми 

за грешка, интервал на доверливост.  

 

12. Методи на учење: Предавања со визуелна електронска презентација и демонстрација, 

интерактивни предавања, проектна задача 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+15+15 = 120 часа (2+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часови 

16.2 Самостојни задачи                 15 часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 30 поени 

17.2. Проектна здача (презентација: писмена и усна) 50 поени 

17.3. Активност и учество 20 поени 

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  

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик / англиски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

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

 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Моделирање на невронски системи 

2. Код  

3. Студиска програма Биоинформатика 

4. Организатор на 

студиската 

програма (единица, 

односно институт, 

катедра, оддел) 

Факултет за информатика, катедра за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

втор 



Универзитет ,,Гоце Делчев” - Штип ....................................                                                                           .              

10 

 

 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/ 

| (прв семестар) 

7. Број на ЕКТС кредити  4 

8. Наставник Доц. Д-р Доне Стојанов 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентот ќе биде оспособен за 

математичко моделирање на невронските системи.  

11. Содржина на предметната програма: Модели на неврони и невронски кола: Hodgkin–Huxley 

model, модел на FitzHugh–Nagumo, Hindmarsh–Rose модел. Моделирање на дендритски 

разграноци: кабловска теорија и теорија на исечоци. Моделирање на невронски стимулус: 

Поасонов и Скриен Марков Модел.   

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска 

работа, тимска работа, проект, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 

14. Распределба на 

расположивото време 
30+30+30+15+15 = 120 часа (2+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

 

30 часови 

16. Други форми 

на активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи                 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 15 часови 

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) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. минимум 42 

бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на 

предавања и вежби.  

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 Издавач Година 
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1. Wulfram 

Gerstner, 

Werner M. 

Kistler  

Spiking Neuron Models  

Single Neurons, 

Populations, Plasticity  

 

Cambridge University 

Press 

2002 

2. Fred Rieke Spikes: Exploring the 

Neural Code 

 

MIT Press 1999 

3.     

4.      

22.2. 

 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

     

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Наука за податоците и аналитика на големите 

податоци 

2. Код  

3. Студиска програма Биоинформатика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Прва година /     I  

прв семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Вон. Проф. Д-р Зоран Здравев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој предмет студентите ги воведува во областа на големи податоци и во животниот 

циклус на аналитика на податоците како алатка за решавање на деловните предизвици 

кои се потпора на големите податоци. Со предметот се стекнува основата за основните 

и напредните аналитички методи и вовед во технологиите и алатките за аналитика на  

големи податоци. 

11. Содржина на предметната програма:  

Дефинирање и преглед на големите податоци, состојба во практика на  аналитика, 

улогата на научните податоци, и аналитиката за големи податоци во индустријата. 

Објаснување на различните фази на еден типичен животниот циклус на аналитиката - 

откривање, подготовка на податоци, планирање на модели, креирање на модели, 

резултати од комуникација и наоди, и употребливост. Основни методи кои се користат 

од страна на научниците, вклучувајќи и селекција на кандидати со користење на Naive 

Bayesian Classifier, категоризација со користење на K-means групирање и здружување 

на правила, предвидливо моделирање со користење на дрва на одлучување, линеарна и 

логичка регресија, анализа на временски серии и анализа на текст. 

Аналитичките алатки за неструктурирани податоци, како што се MapReduce и Hadoop 

екосистемот. Аналитика на базата на податоци со SQL екстензии и други напредни 
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SQL техники и MADlib функции за аналитика на базата на податоци.  

Примена на методи на визуелизација. 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско 

учење, семинарска работа, тимска работа, консултации 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+15+15 = 120 часа (2+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 15 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Проектна задача 25 бодови 

17.2. Семинарска работа (презентација: писмена и усна) 25 бодови 

17.3. Активност и учество 50 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 редовноста на предавања, вежби и 

друга форма на активност 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Медицинска информатика 

2. Код  

3. Студиска програма Биоинформатика 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус 

6. Академска година / семестар Прва/ I (прв 

семестар) 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Сашо Коцески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување знаења од областа  на  медицинската  информатика.  Оспособеност  за научно - 

истражувачка работа од областа на медицинската информатика. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во медицинска информатика; 

Биолошки сигнали -биомедицински сензори; анализа на биосигнали; методи за процесирање 

биосигнали. Техники на биофидбек и нивна апликација; 
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Дијагностички информации -извори на дијагностички информации; дијагностички уреди; 

процесирање и анализа на медицински слики; системи за следење на процеси во реално 

време. 

Анатомски и физиолошки модели на човековото тело -биоелектрични феномени; физиолошки 

процеси; математика на дифузијата; фармакокинетски модели; механика на биолошките 

флуиди; визуелизација на анатомските и физиолошките модели. 

Примена на компјутерски системи во здравството, Компјутерски асистирани интервенции, 

телемедицина. 

Медицински картон -структурирање на компјутерски базиран медицински картон. 

Компјутерски подржана медицинска околина –амбулантни потсистеми; клинички 

потсистеми; клинички услужни дејности; болничко следење на пациенти; системи за подршка 

на процесот на донесување одлуки; медицински информациони системи (основни концепти; 

проблеми; кориснички интерфејси; 

CEN/TC 251, ISO TC 215, HL7 и DICOM стандарди; сигурност; евалуација на перформансите, 

радиолошки информациони системи, PACS системи). 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, нумерички вежби, електронско учење, 

семинарска работа, тимска работа, консултации. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+15+15 = 120 часа (2+1+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава  

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи  15 часови 

16.3. Домашно учење  15 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 25 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

25 бодови 

17.3. Активност и учество 50 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/англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоеваулација 

 

 

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

 

1. Наслов на 

наставниот 

предмет 

Применети вејвлет методи  
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2. Код  

3. Студиска 

програма 

Биоинформатика 

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за информатика, катедра за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

втор 

6. Академска година 

/ семестар 

Прва / прв 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  4 

8. Наставник Проф. д-р Игор Стојановиќ  

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):   

Студентот да биде оспособен за користење на вејвлет методи при дефинирање и 

решавање на математички модели од областа на биоинформатиката.  
 

11. Содржина на предметната програма:   

Математичко моделирање на проблеми од областа на биоинформатиката.  

Нумеричко решавање на матрични равенки и операторски равенки. Нумеричко 

интегрирање. Нумеричко решавање на диференцијални равенки.  Теорија на вејвлети.  

Видови на интерполација: полиномна, рационална, сплајн и вејвлет. Апроксимација на 

функции: техники на најмали квадрати, минимум и максимум техники на грешки, 

мултирезолуциона апроксимација, нелинеарна вејвлет апроксимација. Вејвлет методи 

за решавање на обични и парцијални диференцијални и интегрални равенки. Примена 

на вејвлет методите во обработка на сигнали (алгоритам за декомпозиција и 

реконструкција) и обработка на слики (линеарна и нелинеарна компресија на слики).  

Користење готови програмски пакети. Примена во биоинженерството. 
 

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска 

работа, тимска работа, проект, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 

14. Распределба на 

расположивото време 
30+30+30+15+15 = 120 часа (2+1+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

 

30 часови 

16. Други форми 

на активности 

16.1. Проектни задачи  30 часови 

16.2. Самостојни задачи                 15 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 15 часови 

17. Начин на оценување      

17.

1. 

Тестови 70 бодови 

17.

2. 

Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 
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17.

3. 

Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за 

оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. минимум 42 

бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на 

предавања и вежби.  

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 Издавач Година 

1. A. H. 

Siddigi 

 

Applied Functional 

Analysis: numerical 

methods, wavelet methods, 

and image processing 

 

CRC 

 

2003 

2. S. C. 

Chapra, R. 

P. Canale 

 

Numerical methods for 

engineers 

 

McGraw-Hill Education 

(ISE Editions); 5th 

edition 

 

2008 

 

3. S. Mallat A wavelet tour of signal 

processing 

Elsevier, third edition 2009 

4.     1998 

22.

2. 

 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. R. W. 

Hamming 

 

Numerical Methods for 

Scientists and Engineers 

 

Dover Publications, 

second edition 

 

1986 

 

2. K. Urban 

 

Wavelets in Numerical 

Simulations 

 

Springer 

 

2002 

 

3. D.S.Jones, 

B.D.Sleem

an 

Differential Equations and 

Mathematical Biology 

CRC 

 

2005 

     

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет Дигитална обработка на слики 

2. Код 2FI200512 
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3. Студиска програма Биоинформатика 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за информатика 

Катедрата за компјутерски технологии и интелигентни 

системи 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус на студии 

6. Академска година / семестар Прва/ прв семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. Д-р Игор Стојановиќ 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Цел на курсот е студентите да се запознаат со основите техники на процесирање и 

претпроцесирање на слика, начините на сегментација, како и техниките за претставување, 

опишување и распознавање на  облици, текстури и друго. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во дигитална обработка на сигнали. Перцепција на слики, модел начовечкиот визуелен 

систем, системи задигитално процесирање на слика, области на примена на дигитално 

процесирање на слика.Дводимензионалнисигнали и системи, статистички опис на 

слики.Алгоритми заобработка на слика, операции надхистограми, математички операции за 

обработка на слика. Подобрување иреставрацијанаслики, пригушување на шумот, геометриски 

операции.Сегментација на слика, одредување на рабови на објекти, издвојување на објект од 

позадина.Компресија  на слики: со загуба и без загуба. стандарди за компресија слики. 

Мултирезолуциска анализа.Математичка морфологија во обработка на слики. Репрезентација и 

дескрипција на сликите. анализа и интерпретација. Слики во боја. модели за претставување и 

компресија на слики во боја. 

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

семинарска работа, тимска работа, консултации 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+15+15 = 120 часа (2+1+1) 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања- теоретска настава 30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  30 часа 

16.2 Самостојни задачи 15 часа 

16.3 Домашно учење 15 часа 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 30 бодови 

17.2 Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 50 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) 
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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 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоеваулација 

 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна Литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Al Bovik The essential guide to the 

image processing 

Academic 

Press 

2009 

2. Rafael C. Gonzalez, 

Richard E. Woods 

Digital Image Processing PrenticeHall 2007 

3. Rafael C. 

Gonzalez, Richard E. 

Woods, Steven L. Eddins 

Digital Image Processing 

Using MATLAB 

PrenticeHall 2009 

22.2. 

Дополнителна Литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

 

 

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

 

1. НАСЛОВ НА НАСТАВНИОТ 

ПРЕДМЕТ 

МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА 

2. Код  

3. Студиска програма Биоинформатика 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика, катедра за компјутерски 

технологии и интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Втор 

6. Академска година / семестар Прва година / 

втор семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф д-р Лилјана Колева Гудева  

Доц д-р Емилија Арсов  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
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Предметната програма има за цел да ги воведе студентите во анализи на трите главни типа на 

биомакромилекулите, а тоа се DNA, RNA и протеините. 

11. Содржина на предметната програма:  

Содржина на теоретскиот дел на предметот: 

1. Вовед, улога, значење и цели на молекуларната биологија. 2. DNA МЕТОДИ. Изолација на 

геномска DNA. 3. Електорфореза на DNA. 4. Хибридизација на DNA. 5. олимеразна верижна 

реакција – PCR. 6. Секвенционирање на DNA. 7. RNA МЕТОДИ. Изолирање на вкупна клеточна 

RNA. 8. Реверзибилно - Транскиптазна Полимеразна верижна реакција - RТ-PCR. 9. Протеински 

методи. 10. Осврт на протеинските методи. 11. Електорфореза на протеини. 12. Основи на 

биоинформатиката. 

Содржина на вежбите (практични и лабораториски): 

1. Изолација на геномска DNA од растителен материјал. 2. Принципи на амплификација на DNA. 

3. Полимеразна верижна реакција – PCR. 4. Изолирање на вкупна клеточна RNA од растителен 

материјал. 5. Секвенционирање на DNA - Кодирачки и некодирачки DNA секвенци - поим и 

разлика. 6. Подготовка на растителен материјал  за електрофореза на протеини. 7. Електрофореза 

на протеини. 8. Биоинформатичи анализи во молекуларната биологија. 9. Користење на интернет 

бази на податоци. 10. www.ncbi.nlm.nih.gov - пребарување на нуклеотидни секвенци. 11. 

www.ncbi.nlm.nih.gov - филогенетски анализи. 12. Значењето на in vitro методите за 

молекуларната биологија 

12. Методи на учење: предавања, теоретски и практични вежби, консултации; изработка на 

самостојна семинарска работа; домашно учење; проектна задача; консултации за завршен испит. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+60+30+30 = 180 часа (2+2+1) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска 

настава 

2 часа х 15 недели = 30 часа 

30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

2 часа х 15  неделни = 30 

часа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  60 часа  

16.2 Самостојни задачи 30 часа 

16.3 Предавања- теоретска 

настава 

30 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Проектна задача 70 поени 

17.2. Семинарска работа (презентација: писмена и усна) 10 поени 

17.3. Активност и учество  20 поени 

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. успешно 

реализирана семинарската работа и проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик / англиски јазик  

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

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

наставниот 

предмет 

Биолошки бази на податоци 

2. Код  

3. Студиска 

програма 

Биоинформатика 

4. Организатор на 

студиската 

програма 

(единица, односно 

институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за информатика, катедра за компјутерски технологии и 

интелигентни системи 

5. Степен (прв, втор, 

трет циклус) 

втор 

6. Академска година 

/ семестар 

Прва/ 

| | (втор 

семестар) 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставници Проф.д-р Цвета Мартиновска Банде 

Доц. Д-р Доне Стојанов 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите ќе научат како да ги користат 

податоците достапни на јавно-достапните биолошки бази на податоци како на пример: 

GenBANK на NCBI и ENA на EMBL-EBI.  

11. Содржина на предметната програма: Запознавање со интерфејсот на GenBank и ENA. 

Пребарување по ID и клучен збор. Анализа на структура на запис, означеност на РНК и 

некодирачка содржина. Користење на алатките на EMBL-EBI за пребарување на слични 

секвенци во однос на референтен примерок и нивна филогенетска класификација.  

12. Методи на учење: Предавања, лабораториски вежби, електронско учење, семинарска 

работа, тимска работа, проект, консултации. 

 

13. Вкупен расположив фонд 

на време 

6 ЕКТС х 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на 

расположивото време 
30+30+60+30+30 = 180 часа (2+2+1) 

15. Форми на 

наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава.  

 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа.  

 

30 часови 

16. Други форми 

на активности 

16.1. Проектни задачи  60 часови 

16.2. Самостојни задачи                 30 часови 

16.3. Домашно учење - задачи 30 часови 

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 
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18. Kритериуми за 

оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 

61 х 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. минимум 42 

бодови од двата колоквиуми, семинарската работа, редовноста на 

предавања и вежби.  

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 Издавач Година 

1. Jake Chen, 

Amandeep 

S. Sidhu  

Biological Database 

Modeling 

Artech House, Inc. 

Norwood, MA, USA 

2007 

2.  Francisco 

Azuaje, 

Joaquín 

Dopazo 

Data Analysis and 

Visualization in Genomics 

and Proteomics 

 

Wiley  2005 

3.     

4.      

22.

2. 

 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

     

 

  


