
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА ПО  
ИНТЕЛИГЕНТНИ ВЕБ ТЕХНОЛОГИИ, 

 НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИКА, УГД – ШТИП,  
РЕЖИМ НА СТУДИРАЊЕ 1 ГОДИНА (60 ЕКТС) 

 
 

Студентот кој ќе заврши втор циклус на едногодишни студии, студиска програма 
Интелигентни веб технологии,  се стекнува со следното звање:  
 
Магистер по информатика – Интелигентни веб технологии 
Master of computer science – Intelligent web technologies 

 
Прва година - прв семестар  
 

I СЕМЕСТАР  

КОД П Р Е Д М Е Т Кредити Фонд на 

часови 

Вкупно 

часови 

2FI205612 
Методологија и организација на 
научно истражувачка работа 

6 2+2+1 180 

2FI201012 
Податочно рударење и 
податочни складишта  

6 2+2+1 180 

2FI200212 
Безбедност на компјутерски 
мрежи и веб безбедност  

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  

КОД П Р Е Д М Е Т Кредити Фонд на 

часови 

Вкупно 

часови 

2FI200412 
Развој на апликации за мобилни и 
вградливи уреди  

4 2+1+1 120 

2FI200512 Дигитална обработка на слики  4 2+1+1 120 

2FI200612 
Напредни интеракциски 
технологии  

4 2+1+1 120 

2FI200812 
Дигитални библиотеки и 
репозиториуми  

4 2+1+1 120 

2FI200112 Пребарување на информации  4 2+1+1 120 

2FI210812 Проектирање и интеграција на ИС  4 2+1+1 120 

2FI210512 Теорија и модели на одлучување  4 2+1+1 120 

2FI210412 
Напредни математички поглавја 
во инженерството  

4 2+1+1 120 

2FI203112 Статистика  4 2+1+1 120 



 

II  СЕМЕСТАР  

КОД П Р Е Д М Е Т Кредити Фонд на 

часови 

Вкупно 

часови 

2FI200312 
Напредни дистрибуирани 
компјутерски системи  

6 2+2+1 180 

2FI209012 Напредно веб програмирање  6 2+2+1 180 

 Универзитетски изборен 6 0+0+6 180 

 Магистерска работа 12  360 

Вкупно ECTS: 30  900 

 

 

 

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 
 

  



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 2FI207312 

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика, катедра за применета 

математика 

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

6. Академска година / семестар прва/ I 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 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  60 

16.2. Самостојни задачи 30 

16.3. Домашно учење 30 

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) 

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 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата  

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 Податочни складишта и податочно рударење 

2. Код 2FI201012 

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

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

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

кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Цвета Мартиновска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите стекнуваат знаења за техники за пронаоѓање на не-експлицитни 

информации во бази на податоци и нивно интерпретирање. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед во техники на машинско учење и податочно рударење. Податочни складишта: 

партиционирање и агрегација, податочни коцки и мета-податоци. . Пред-процесирање, 

селекција и трансформација. Селекција на база, селекција на особини, статистичка 

анализа. Кластерирање - K-Means и EM, Cobweb. Асоцијативни правила и анализа на 

временски секвенци. Пронаоѓање правила, повеќе-нивовски правила. Класификациски 

дрва и индуктивно изведување правила. ID3, C45, CART, невронски мрежи. 

Предиктивни техники. Пост-процесирање. Визуелизација и пребарување на визуелни 

податоци. Скалабилност и паралелно рударење. Стратегии на податочно рударење во 

финансии. Податочно рударење на текст, мултимедиски податоци и web. 

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

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 

`     



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 

(15 недели х 2 часа = 30часа) 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  60 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 30 бодови 

17.2. Индивидуална 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) 

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 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски/англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоеваулација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Pang-Ning Tan, Michael 

and Steinbach Vipin 

Kumar 

Introduction to Data 

Mining 

Pearson 2006 

2. S. M. Weiss and N. 

Indurkhya 

Predictive Data Mining, Morgan 

Kaufmann 

1998 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. U.M. Fayyad, G. 

Piatetsky-Shapiro, P. 

Smyth and R. 

Uthurusam, 

Advances in 

Knowledge Discovery 

and Data Mining 

 

AAAI/MIT 

Press 

1996 

2. M. Berry Data Mining 

Techniques: for 

John Wiley 1997 



 

                                        

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

1. Наслов на наставниот предмет Безбедност на компјутерски мрежи и веб 

безбедност 

2. Код 2FI200212 

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

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

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

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р Александра Милева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Студентите да се стекнат со комплетна база од безбедност на мрежи и веб безбедност 

соодветна за оние кои сакаат да истражуваат во оваа област, или се интересираат за 

безбедноста и мрежите и веб апликациите 

11. Содржина на предметната програма:  

Модели на закани, безбедносни цели и принципи на дизајн; Злонамерен код;  

 

Безбедносни проблеми во мрежните протоколи; Одбивање на сервиси (DoS и DDoS); 

Безбедносни протоколи; Проценка, анализа и осигурување на безбедноста;  

Контрола на пристап, авторизација и автентикација; 

Системи за детекција и превенција на упади во мрежи;  

Скенирање на мрежа; Анализа на сообраќај;  

Безбедност на безжични мрежи 

 

Веб безбедносен модел; Автентикација и управување со сесија; Веб напади и одбрана; 

Огнени ѕидови; Бот мрежи; Honeypots; Fhishing; Спам и скам;  

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

семинарска работа, проект, 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 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

теренска и тимска работа 

 30 часови 

 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 

Marketing, Sales, and 

Customer Support 

3.     



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) 

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 

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 Развој на апликации за мобилни и вградливи 

уреди 

2. Код 2FI204012 

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

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

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

кредити 

4 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. M. Kizza A Guide to Computer 

Network Security 

Springer-Verlag 

London 

2009 

2. Michael Howard, David 

LeBlanc and John Viega 

The 24 Deadly Sins of 

Software Security 

McGraw-Hill 2009 

3.  Листа на трудови од 

безбедност на мрежи  и 

веб безбедност 

  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Dafydd Stuttard, Marcus 

Pinto 

The Web Application 

Hacker's Handbook: Finding 

and Exploiting Security 

Flaws, 2nd Edition 

Wiley 2011 

2. Ross J. Anderson Security Engineering, 2nd 

Edition 

Wiley 2008 

3.     

http://www.mcgraw-hill.co.uk/html/0071626751.html
http://www.mcgraw-hill.co.uk/html/0071626751.html


8. Наставник Вон. проф. д-р Сашо Коцески 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Целта на курсот е да се научат основните правила и принципи за програмирање на 

мобилни уреди, со користење на релевантни технологии, како и да ги опреми 

студентите со вештини потребни за  дизајнирање и развој на мобилни апликации 

користејќи современи алатки за развивање на софтвер. 

11. Содржина на предметната програма:  

Архитектура на апликациите за мобилни уреди 

Паралелно програмирање со користење на нишки кај мобилни уреди; 

Работа со бази на податоци кај мобилните уреди; 

Мрежно програмирање на мобилните уреди; 

Безбедносни аспекти на мобилните апликации; 

Програмирање и употреба на сензорите кај паметните телефони; 

Оперативни системи и развој на апликации за вградливи уреди. 

Современи трендови во науката и истражувањето (Wearable Computing, Smart 

Identifications, Smart Appliances and Home Networking, безбедносни апсекти). 

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 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

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. Индивидуална 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) 

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/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 Дигитална обработка на слики 

2. Код 2FI200512 

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии 

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/ II 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Вон. 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 на човечкиот визуелен 

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

процесирање на слика. Дводимензионални сигнали и системи, статистички опис на 

слики.Алгоритми заобработка на слика, операции над хистограми, математички операции за 

обработка на слика. Подобрување и реставрација на слики, 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 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Tommi Mikkonen Programming Mobile 
Devices: An Introduction 
for Practitioners 

John Wiley & 
Sons Inc. 

2007 

2. Paul Tremblett Instant Wireless Java with 
J2ME 

McGraw Hill 
Osborne 

2002 

3. Charles Petzold Programming Windows 
Phone 7 

Microsoft press 2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Douglas Boling Programming 

Microsoft® Windows® 

CE .NET, Third Edition 

Microsoft press 2003 

2.     

3.     



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 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

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) 

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. 

Digital Image Processing 

Using MATLAB 

PrenticeHall 2009 



Woods, Steven L. Eddins 

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 Напредни интеракциски технологии 

2. Код 2FI200612 

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии 

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 степен 

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

кредити 

4 

8. Наставник Вонр. проф. д-р. Наташа Коцеска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Претставување на новите парадигми за интеракција компјутер-корисник. 

Обезбедување на практични вештини за дизајнирање, евалуација и имплементација на 

кориснички интерфејси со користење на напредни интеракциски технологии што 

вклучуваат мултимодално внесување и приказ на податоци, дизајнирање на софтвер 

што ќе користи гестикулација, говор, допир и компјутерска визија за интеракција 

корисник-компјутер. 

 

11. Содржина на предметната програма:  

Нови парадигми за интеракција компјутер-корисник. Мултимодални уреди за 

комуникација со компјутер. Визуелен интерфејс, физиолошки аспекти; интерфејсни 

уреди; следење на насоката на гледање и препознавање на гестикулација. Аудио 

интерфејс, уреди за звучна комуникација, препознавање на говор. Интерфејс базиран 

на допир, човековиот тактилен систем, релација на системот за допир со системите за 

вид и слушање. Тактилни уреди за комуникација на лица со оштетен вид со 

компјутер. Интерфејси базирани на движење. Моделирање и дизајнирање на 

кориснички интерфејси, виртуелни и надградени околини со користење на нови 

интеракциски технологии. 

 

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

30часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

30 часа 



работа 

(15 недели х 2 часа = 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. Индивидуална 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) 

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 

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 
 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Andrew Sears, Julie 

A. Jacko 

The Human–Computer 

Interaction Handbook: 

Fundamentals, Evolving 

Technologies, and 

Emerging Applications 

(2nd Edition) 

Taylor & 

Francis 

Group, 

LLC 

2008 

2. 

Шарп, Роџерс и 

Прис 

Дизајн на интеракција, 

(после интеракција 

човек-компјутер 

Преводи 

од Влада 

на РМ 

 

3. Masaaki Kurosu Human Centered Design Springer 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Andrew Sears  and  

Julie A. Jacko 

The Human–Computer 

Interaction Handbook 

CRC Press 
 

2. M. Jones, G. 

Marsden, 

Mobile Interaction 

Design 

John Wiley 

and Sons 
2006 

3.     



1. Наслов на наставниот предмет Дигитални библиотеки и репозиториуми 

2. Код 2FI200812 

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

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

6. Академска година / семестар Прва/ I семестар 7. Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Доцент д-р Зоран Здравев 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршувањето на курсот, студентот ќе може да: 
- Опише концептот, оперативни принципи и функционалности на дигитални 

библиотеки и репозиториуми; 
- Планира и дизајнира системи на дигитални библиотеки и репозиториуми; 
- Ги идентификува и да ги користи избраните техники и технологии за да ги 

дигитализира аналогните материјали и организира на дигиталните материјали; 
- Дизајнира и развие едноставен дигитална библиотечен систем; 
- Ги разбере принципите за реализација и управување со дигитална библиотеки и 

репозиториуми; 
- Врши понатамошни истражувања во оваа област 

11. Содржина на предметната програма:  
- Дигитални библиотеки и репозиториуми: дефиниција, природата и опсег, видови, 

дизајн и организација, архитектура, интероперабилност, компатибилност, 
кориснички интерфејси, протоколи и стандарди 

- Технологии за дигитализација: дигитална репрезентација и компресија, формати 
за публикување - аудио и слика, скенирање, OCR, уредување и издавање 

- Дигитални ресурси: дигитални колекции - природа и обем, формати за научни 
комуникација, мултимедија и интернет - поврзани формати 

- Дигитални ресурси: идентификација, пристап, преработка, складирање, 
испорака и употреба 

- Корисник на дигитална библиотека - проценка на корисник, однесување и 
потреби 

- Дигитална библиотека - создавање и користење, публикување, предуслови; 
развој на содржини, метаподатоци и опции за пребарување 

- Дигитално складирање - концепт, практики на архивирање; упатства; методи и 
техники 

- Дигитална библиотека економија - модели, институционални финансирање, 
маркетинг 

- Дигитални информациони системи, планирање и менаџмент, системи за 
складирање и испорака на дигитални информации 

- Мета јазици; категории; модели; HTML, XML, описни техники 
- Единица II: Дигитални информативен систем - I.R. Процесот на 
- Дигитален пристап до информации, испорака и употреба - интернет 

пребарување, вештини за пребарување, технологии за вкрстено пребарување и 
поврзување  

- Складирање на податоци – податочно рударење; процес, архитектура, 
алгоритми 

- Дигитално зачувување и конзервација - архивирање - методи и техники; 
најдобри практики 

- Дигитални информации - интелектуална сопственост прашања; управување со 
правата 

- Практична работа: Развој на дигитална библиотека со модел за собирање на 
печатените ресурси и конвертирање во дигитален формат, креирање на 
дигитални ресурси 



 

12. Методи на учење: Аудиторно, колаборативно, активно и самостојно учење 

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 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 15 часа 

16.3 Домашно учење - задачи 15 часа 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови 30 бодови 

17.2 Индивидуална 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) 

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/англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоеваулација 

 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ian H. Witten, David 
Bainbridge, David M. 
Nichols 

How to Build a Digital 
Library, Second Edition 

Morgan 
Kaufmann 

2009 

2. Jia Liu Metadata and Its 
Applications in the 
Digital Library: 
Approaches and 
Practices 

Libraries 
Unlimited 

2007 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. G. G. Chowdhury, 
Sudatta Chowdhury 

Introduction to Digital 
Libraries 

Facet 
Publishing 

2002 

2. Terry Reese Building Digital 
Libraries: A How-to-do-

Neal 
Schuman 

2007 



 

                                        

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

1. Наслов на наставниот предмет Пребарување на информации 

2. Код 2FI200112 

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

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

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

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р Цвета Мартиновска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со функционирањето на веб пребарувачките машини. 

Студентите ќе се здобијат со знаење за податочните структури и алгоритми потребни за 

градење ефикасни пребарувачки машини за WWW. 

11. Содржина на предметната програма:  

 Вовед во пребарување на информации. Природата на неструктуриран и полу-

структуриран текст. Инвертирани индекси и Boolean упити. Оптимизација на упити.  

 Градење вокабулар на зборови и postings листи.  Речници и толерантно пребарување: 

спелувачки корекции и користење синоними при пребарување.  Конструкција и 

компресија на инвертирани индекси. Модели на пребарување информации: vector-space, 

probabilistic и language модели на пребарување.  Евалуација на системите за 

пребарување информации: корисничка сатисфакција, Precision, Recall, MAP, F-measure.  

 Експандирање на кориснички упити и повратна врска базирана на претходно видена 

релевантна информација. Вовед во класификација и кластерирање на текстови.  Преглед 

на постоечки имплементации на Web пребарувачки сервиси.  Анализа на Web линкови 

(HITS и Pagerank). Паралелено и дистрибуирано пребарување на информации.  

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 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

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 

it Manual Publishers 

3.     



17.2. Индивидуална 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) 

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   

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 Проектирање и интеграција на информациски 
системи 

2. Код 2FI210912 

3. Студиска програма Информациски системи и технологии 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. C. Manning, P. 

Raghavan and H. 

Schütze 

Introduction to 

Information Retrieval 

Cambridge 

University 

Press 

2008 

2. 

M. Levene 

An Introduction to 

Search Engines and 

Web Navigation 

Pearson 

Education 

 

2005 

3. 

Soumen Chakrabarti 

Mining the Web: 

Discovering 

Knowledge from 

Hypertext Data 

Morgan 

Kaufmann 

 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Baeza-Yates and 

Ribeiro-Neto 

Modern Information 

Retrieval 

Addison 

Wesley 
1999 

2.     

3.     



4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

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

6. Академска година / семестар Прва, I семестар 7. Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник доц. д-р Александар Крстев 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Овој курс има за цел да обезбеди вештини и знаења потребни за да може да се преземе 
водечката улога во помагање на организациите да користат компјутерски и 
комуникациски системи за да ги постигнат своите цели. Студентите ќе изучат да 
користат технички, менаџерски и социјални вештини развиени во останатиот дел од 
наставната програма но и да развијат образложени одговори на големите сили и да ја 
обликуваат улогата на ИТ во организации кои се натпреваруваат во глобалната 
економија. 

11. Содржина на предметната програма: 

 Интегриран поглед на фирмата и нејзините односи со добавувачите и клиентите 

и нивните импликации за управување со ИТ и архитектура 

 Основни деловни процеси 

 Улогата на ERP системи за управување со синџирот на снабдување и врските со 
клиентите 

 Економската вредност на информатичката технологија 

 Стратешки усогласување на ИТ 

 Клучни бизнис процеси 

 ИТ организациска структура и управување со алтернативи 

 Потребите за човечки ресурси и методи на управување 

 Методи за да се измери и да се покаже вредноста на ИТ 

 Методи и организација за да се обезбеди усогласеност со регулативите 

 Управување со извори на информации и податоци 

 Оценување и избор меѓу архитектурата и платформа, приоритети и политики 

 Оценување на влијанието на новите технологии 

 Евалуација на улогата на стандардите 

 Евалуација на влијанието на стратегиите 

 Улогата на CEO 

 Идната улога на информатичката технологија во организацијата и општеството. 

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

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа (15 недели х 

2 часа = 30 часа)  

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 70 бодови 

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

20 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) 

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 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Самоеваулација 

 



22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејвид Ејвисон 

Гај Фицџералд 

Развој на 
информациски 
системи – 
методологии, 
техники и алатки 
(четврто издание)  

Ад вербум 2010 

2. Кенет К Лаудон 

Џејн П. Лаудон 
Менаџмент 
информациски 
системи – 
управување со 
дигитална компанија 

Ars Lamina 2010 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Karl E. Kurbel  The Making of 
Information Systems: 
Software Engineering 
and Management in a 
Globalized World 
2008th Edition 

Springer; 
2008 edition 

2008 

2. Simha R. Magal  

Јеffrey Word  

Essentials of Business 
Processes and 
Information Systems 
1st Edition 

Wiley; 1st 
edition  

2009 

3.     

                              

                                      

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Теорија и модели на одлучување 

 (Моделирање и менаџмент на ризик) 

2. Код 2FI210512 

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип 

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

6. Академска година / семестар Прва/I семестар 7. Број на ЕКТС 4 

https://www.amazon.com/Jeffrey-Word/e/B002C1VRAW/ref=dp_byline_cont_book_2


кредити 

8. Наставник Проф. д-р Татјана Атанасова – Пачемска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Совладување на основните и 

напредните модели на современата теорија на одлучување и стекнување на знаења и 

умеења за управување со ризици, а особено финансиски ризици 

11. 
Содржина на предметната програма  

Класична теорија на одлучување. Оператори на агрегација (главни особини и 

репрезентации). Неадитивни мери и соодветни интеграли. Специјални неадитивни 

мери: функции на верување и псевдо-адитивна мера. Моделирање на одлучувањето во 

економијата. 

 

     Модели на ризик. Вовед и основни концепти, Пуасонов процес и процесот на 

регенерација, теореми на обнова, основни модели на колективен ризик, мешани 

Поасонови модел, модели на ризик за реосигурување.  

Дистрибуција на штета. Основни својства, дескриптивни статистички методи, 

примери за дистрибуција на штета, статистичка процена на параметрите на 

дистрибуцијата на штета, пресметување на дистрибуција на вкупна штета, Пањерова 

рекурзија. 

Cramér-Lundbergov модел. 

Теорија на доверба. Американска доверба: целосна доверба, парцијална доверба; 

Бајесовска статистика: априорни и апостериорни дистрибуции. Bühlmann-Straubov 

модел 

 

12. Методи на учење: Предавања, вежби, изработка на семинарски труд, практична настава 

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 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

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. Индивидуална 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) 

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 

Освени 42 бодови од парцијални испити, 

изработена семинарска работа и редовност на 

предавања и аудиториски вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски/англиски 

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 Напредни математички поглавја во 

инженерството  

2. Код  

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

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

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

кредити 

4 

 

8. Наставник Доц. д-р Билјана Златановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Е. Пап Фази мере и њихова 

примена 

Универзитет 

у Новом 

Саду, ПМФ, 

Нови Сад 

1999 

2. Ф.Агион и други Знаење, информации 

и очекувања 

МК: Арс 

Ламина 

2011 – 

Превод

и од 

Влада 

на РМ 

3. Емет Џ. Воган Управување со 

ризици 

МК: Арс 

Ламина 

2014 – 

Превод

и од 

Влада 

на РМ 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. T. Rolski, H. Schmidli, 

V. Schmidt, J. Teugels 

Stochastic processes 

for insurance and 

finance 

John Wiley & 

Sons, 

Chichester 

1999 

2.     

3.     



10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со математичките поглавја кои се неопходни во 

инженерството, како и нивно успешно користење како математички алатки во 

инженерството. 

11. Содржина на предметната програма:  

Делови од линеарна алгебра, математичка анализа, веројатност и статистика со 

користење на програмски софтвер како Mathematica или MatLab. 

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.  

(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 15 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 15 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 30 бодови 

17.2. Индивидуална 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) 

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/англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. E. Kreyszing Advanced Engineering 

Mathematics, 10th 

edition 

JOHN 

WILEY & 

SONS 

2006 

2. Wolfgang Ertel Advanced Mathematics 

for Engineers 

Ravensburg-
Weingarten 
University of 
Applied 
Sciences 

2012 



  

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Статистика 

2. Код 2FI207112 

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

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

6. Академска година / семестар прва/ I семестар 7. Број на ЕКТС 
кредити 

4 

8. Наставник Доц. д-р. Мартин Лукаревски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

нема 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање  со основните 
статистички методи коишто се применуваат во информациските технологии 

11
. 

Содржина на предметната програма:  
Вовед во статистиката, статистички методи, тестирање на хипотези, квантитативна 
анализа 

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.  
(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 15 часа 

16.3. Домашно учење - задачи 15 часа 

17
. 

Начин на оценување 

17.1 Проектна задача 30 поени 

17.2 Индивидуална работа (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) 

3.     

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

`     



19
. 

Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Освени 60% од бодовите од предиспитни 
активности 

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 
Напредни дистрибуирани компјутерски системи 

2. Код  
3. Студиска програма Интелигентни  веб технологии 
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 доц. д-р Доне Стојанов, доц. д-р Наташа Стојковиќ 
9. Предуслови за 

запишување на предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Предметот ги едуцира студентите со 
дистрибуираните компјутерски системи. Повеќето модерни компјутерски системи се 
базирани на дистрибуирани ресурси кои вклучуваат сервери, апликации, податочни 
центри, комуникациски мрежи и протоколи. 

22. 
      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lind, Marchal, 

 Wathen 

Basic Statistics for 

Business Economics 

McGraw-Hill 2008 

2. D. Rowntree Statistics Without Tears-

A Primer for Non-

Mathematicians 

Pearson 2004 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



11. Содржина на предметната програма:  Вовед во напредни дистрибуирани системи, 
архитектури на дистрибуирани системи, TCP/IP референтен модел, IPC – меѓупроцесна 
комуникација, UDP, работа со sockеt-и, P2P сервиси, CORBA модел, дистрибуирани веб-
базирани системи, дистрибуирани коориднационо-базирани системи, виртуелизација на 
компјутерски системи, облак технологии.  

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. Ендру С.  
Таненбаум 
 

Дистрибуирани  
системи 
 

Аламина 2010 



2. Andrew S.  
Tanenbaum 
 

Distributed Systems:  
Principles and 
Paradigms 
 

Prentice Hall 2002 
 

3. Barrie 
Sosinsky 

Cloud Computing  
Bible 
 

Wiley 2011 

4.      

22.
2. 

 
Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. George 
Coulouris 

Distributed Systems:  
Concepts and  
Design 
 

Addison  
Wesley 
 

20 
11 
 

2. Nicolai M. 
Josuttis 

SOA in Practice:  
The Art of  
Distributed System  
Design 
 

O'Reilly Media 200 
7 
 

3.     

     

 
                   
 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Напредно веб програмирање 

2. Код 2FI209012 

3. Студиска програма Интелигентни веб технологии  

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за информатика 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

втор 

6. Академска година / 

семестар 

Прва/ II 

семестар 

7. Број на ЕКТС кредити  6 

8. Наставник Вон. проф. д-р Зоран Здравев 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): студентите добиваат практично знаење за 

развој на интерактивни веб апликации. По завршувањето на курсот студентите ќе бидат 

обучени за развој на интерактивен веб клиент со употреба на JavaScript и употреба на 

PERL програмскиот јазик за програмирање на сервер и работа со бази на  податоци.  

11. Содржина на предметната програма:  

- Краток преглед на основни концепти од веб програмирање (CSS3 и HTML 5) 

- Програмирање на клиентска страна: JavaScript  

- податочни типови, променливи, објекти и математички операции 

- контролни структури, услови, циклуси, функции 



- објекти и полиња 

- JSON 

- Напредни контролни структури 

- Наследување и прототипови 

- Работа со настани (вчитување на скрипта, одговор на внес од тастатура и 

активност со покажувачот, лизгање) 

- Форми и AJAX 

-  JQuery 

- Работа со библиотеки  

- Програмирање на серверска страна: PERL 

- Променливи, полиња, оператори 

- Контролни структури, циклуси 

- Регуларни изрази 

- Субрутини 

- Комплексни податочни структури 

- Пакети и модули 

- Објектно-ориентирано програмирање во Perl 

- CGI (Common Gateway Interface) 

- Вовед во DBI/DBD (поврзување со база на податоци, креирање на SQL 

прашалник, прибирање на податоци, ажурирање на база на податоци, 

менаџмент на трансакции)  

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 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 

(15 недели х 2 часа = 30 часа) 

30 часа 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  60 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 30 бодови 

17.2. Индивидуална 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) 

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/ англиски 



21. Метод на следење 

на квалитетот на 

наставата 

самоевалуација 

22. 

Литература 

22.

1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Пол Ј. 

Дејтел, 

Харви М. 

Дејтел 

Интернет и Веб 

Програмирање-Четврто 

издание 

Prentice Hall – преводи 

од влада на Р.М 

2007 

2. Larry Wall, 

Tom 

Christianse

n, Jon 

Orwant 

Programming Perl O'Reilly Media, 

3то издание  

2000 

3. Tim Bunce, 

Alligator 

Descartes 

Programming the Perl DBI O'Reilly Media 2000 

4.  Jon Duckett JavaScript and JQuery: 

Interactive Front-End Web 

Development 

Wiley, 

1во издание 

2014 

22.

2. 

 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Douglas 

Crockford 

JavaScript: The Good Parts O'Reilly Media, 

1во издание 

2008 

2.     

3.     

     

 
 

http://shop.oreilly.com/product/9780596000271.do#tab_04_2
http://shop.oreilly.com/product/9780596000271.do#tab_04_2
http://shop.oreilly.com/product/9780596000271.do#tab_04_2
http://shop.oreilly.com/product/9780596000271.do#tab_04_2
http://shop.oreilly.com/product/9780596000271.do#tab_04_2
http://shop.oreilly.com/product/9781565926998.do#tab_04_2
http://shop.oreilly.com/product/9781565926998.do#tab_04_2
http://shop.oreilly.com/product/9781565926998.do#tab_04_2

