
Предметни програми со информации согласно со членот 4 од Правилникот за 

задолжителните компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми 

од првиот, вториот и третиот циклус на студии (“Службен весник на Република 

Македонија”, бр.25/2011 и бр.154/2011) 

 

 

Предметните програми согласно членот 4 од Правилникот за задолжителните 

компоненти кои треба да ги поседуваат студиските програми од првиот циклус на 

студии се претставени во продолжение на елаборатот. 

 

 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Физика  

2. Код 2FP119617 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички 

науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година/семестар  1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Проф. д-р Тодор Делипетров 

9. Предуслови за запишување на предметот Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите се воведуваат во основните поими и закони од физиката (Њутнови закони, 

Хуков закон), еластичност и пластичност на телата 

11. Содржина на предметната програма: 

Методи на испитување во физиката, структура на материјата, интеракција.  Систем на 

референција - споредбено тело, траекторија и поделба на движењата, специјална теорија на 

релативноста ( дилатација на времето и контракција на должината ). Закони за движењето, 

концепт на сила, Прв Њутнов закон, маса, Втор Њутнов закон, Трет Њутнов закон.  Работа, 

енергија и моќ.  Еластичност и структура на телата: напон и релативна деформација, Хуков 

закон. Осцилации, сложување на осцилации. Механика на флуидите. Статика на гасовите. 

Динамика на флуидите. Браново движење. Звук и звучни извори. 

12. Методи на учење: Предавања, Вежби (нумерички и практични), семинарскии домашно 

учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања- теоретска настава 

(15 недели х 3 часа = 45 часа) 

45 

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 60 

часа 

16.3 Домашно учење 75 

часа 



17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  бодови   80 

17.2.  Индивидуална работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

бодови  10 

17.3.  Активност и учество  бодови  10 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 бода        5 (пет)   

(F)  

       од 51 до 60 бода        6 (шест)     

(E) 

       од 61 до70 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит 60% успех од сите предиспитни 

активности т.е. 42 бодови од двата 

колоквиуми, Индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Самоевалуација 

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Тодор Делипетров Физика 1 РГФ 2003 

2.     

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Љ. Петковски  Општа физика Унив. ,,Св. 

Кирил и  

Методиј’’, 

Скопје 

1995 

2. З. Стојанов  Општа физика, 

кн.1. 

Унив. ,,Св. 

Кирил и 

Методиј’’ 

1985 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Математика 

2. Код 2FP163117 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 1 /  I 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Доцент д-р Билјана Златановска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметната програма е да се надгради досегашното математичко знаење и да 

се изучат основите на виша математика.  

11. Содржина на предметната програма:  

1. Елементи од теоријата на множества 

2. Бројни множества 

3. Матрици и детерминанти: Матрици 

4. Матрици и детерминанти: Детерминанти  

4. Елементи од векторска алгебра: Вектори 

5. Елементи од векторска алгебра: Скаларен, векторски и мешан производ 

6. Основни поими од аналитичка геометрија во простор: Рамнина 

7. Основни поими од аналитичка геометрија во простор: Права 

8. Реални низи 

9. Реална функција од една реална променлива: Основни поими, примери на функции и 

некои класи на функции 

10. Реална функција од една реална променлива: Гранични вредности и непрекинатост 

11. Извод на функција од една променлива и примена: Изводи и правила за нивно 

пресметување, основни правила во диференцијалното сметање и правило на Лопитал 

12.  Извод на функција од една променлива и примена: Изводи и диференцијали од 

повисок ред, примена на изводи, шема за испитување на функции и скицирање на 

графици и Тејлорова формула  

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 часа 



17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Б.Трпеновски, 

Н. Целакоски, Ѓ.Чупона 

 

Виша математика I-IV Просветно 

дело, 

Скопје 

1995 

2. М. Меркле Математичка анализа Рачунарски 

факултет, 

Београд 

2006 

3. Лидија Горачинова -

Илиева, Билјана 

Златановска, Лимонка 

Лазарова 

Скрипта со предавања и 

вежби по Математика 1 

за студентите од прва 

година на техничките 

факултети 

 

Факултетот 

за 

информатик

а при ФОН 

Универзитет

от, Скопје 

 

2014 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Глин Џејмс Математика на модерен 

инженеринг 

преводи од 

Влада на РМ 

2009 

2.     

3.     

https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php
https://e-lib.ugd.edu.mk/naslovna.php


 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Информатика 

2. Код 2FP171517 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 2013-2014 / први 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доцент д-р Ѓорги Димов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- Усвојување на основните концепти на информатиката и концепти за користење 

на компјутерите за комуникација, истражување и канцелариска работа 

11. Содржина на предметната програма:  

- Вовед во информатика: алгоритам, апстракција, историја,  

- Компјутерски хардвер: вовед, видови, архитектура на компјутерски системи, 

Муров закон, 

- Компјутерски хардвер: периферни уреди, компјутерска меморија, дигитална 

идентификација;  

- Компјутерски софтвер: апликативен софтвер, лиценци, софтвер со отворен код;  

- Компјутерски софтвер: системски софтвер, програмски јазици;  

- Компјутерски софтвер: веб сервиси, онлајн системи за складирање и уредување 

на документи,  

- Компјутерски мрежи: LAN, MAN, WAN, топологии, апликации кои работат на 

мрежа, компоненти, поврзување;  

- Компјутерски мрежи: интернет, интранет, екстранет,  сервиси на интернет;  

- Компјутерска безбедност: поим, безбедносен ризик. злонамерен софтвер, 

неовластен пристап, криптографија;  

- Информациони системи, вовед, типови, ERP, CRM, HR, SCM;  

- Системи за управување со содржината CMS: DMS, DAMS, WCM, ECP, ERS;  

- Бази на податоци, основи, типови, примена 

 

12. Методи на учење:  

Предавања, лабараториски вежби, електронско учење, Индивидуална работа, тимска 

работа, консултации. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 240 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 

30 часа 



(15 недели х 2 часа = 30 

часа) 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови (колоквиуми, испит, електронско тестирање) 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, 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. Зоран Здравев, Ѓорѓи 

Димов, Владан 

Андоновиќ и Силвана 

Жежова. 

Информатика - скрипта УГД 2013 

2. Зоран Здравев, Ѓорѓи 

Димов, Владан 

Андоновиќ и Силвана 

Жежова 

Практикум по 

предметот 

Информатика 

УГД 2013 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Glenn Brookshear „Computer Science – an 

overview“ 

Pearson 

International 

edition 

2009 

2. Carl Reynolds and Paul 

Tymann 

„Principles of Computer 

Science“ 

McGraw Hill 2008 

3. James O’Brien „Introduction to 

Information Systems “ 

McGraw Hill 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Спорт и рекреација 

2. Код UGD102717 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити  

0 

8. Наставник Доц. д-р Билјана Попеска 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Задоволување на потреби на 

студентите за движење и физичка активност, одржување и развој на моторичките 

способности. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Општа физичка подготовка (запознавање со основните принципи на физичкото 

вежбање, вежби за јакнење на одделни мускулни групи и регии) 

2. Општа физичка подготовка (запознавање и примена на различни форми и 

начини за правилно загревање за физичка активност, вежби за јакнење на 

одделни мускулни групи и регии) 

3. Аеробик, боречки спортови или партерна гимнастика  

4. Активности на отворено – планинарење или ориентација во природа 

5. Кошарка (увежбување на основните елементи од кошарката - водење, 

додавање, двочекор, шут на кош) 

6. Кошарка (игра) 

7. Пинг - понг и бадмингтон 

8. Пинг - понг и бадмингтон 

9. Одбојка (игра) 

10. Ракомет (игра) 

11. Аеробик, боречки спортови, елементарни игри  

Проверка на моторичките способности, елементарни игри, ора и танци. 

12. Методи на учење:  метод на практично вежбање, метод на спортски тренинг  

13. Вкупен расположив фонд на време  

14. Распределба на расположивото 

време 
 



15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава.  

 

0 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа.  

 

                

         0 часови 

           

 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи                 2 часови 

 

16.2. Самостојни задачи                0 часови 

 

16.3. Домашно учење - задачи                0 часови 

 

17. Начин на оценување                                                                                 Не се оценува 

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%присуство на настава 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Моторички тестови, набљудување, анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kukolj.M Antropomotorika Fakultet sporta i 

fizickog 

vospitanja, 

Beograd 

2006 

2. Wilmore, J. & 

Costill, D. 

Physiology of sport and 

exercise, (Third 

edition), 

Champaign: 

Human Kinetic, 

Illinois. 

2002 

3.  

Мalacko,J. 

Osnove sportskog 

treninga 

Sportska 

akademija, 

Beograd 

2000 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Haywood, K., & 

Getchell, N. 

Life span motor 

development 

Champaign: IL. 

Human Kinetics.  

 

2004 



2. Magill, R. & 

Rouge.B 

 

Motor Learning 

Broun Publishers, 

Louisiana: 

1989 

3. Malina, R., 

Bouchard, C. & 

Bar – Or, O 

. Growth, Maturation 

and Physical Activity 

(Second Edition). 

Champaign: IL. 

Human Kinetics.  

 

2004 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Перспектива 1 

2. Код 2LA110017 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник М-р.Доц. Јана Јакимовска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со композициски средства во обемно просторна 

композиција на ентериер и формообразување на мебел.  

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед во перспектива 

2. Основни поими (хоризонт, недоглед, скратување) 

3. Централна перспектива 

4. Примена на централна перспектива во ентериер 

5. Примена на централна перспектива во екстериер 

6. Перспектива со два недогледи 

7. Примена на перспектива со два недогледи во ентериер 

8. Примена на перспектива со два недогледи во екстериер 

9. Перспектива со три недогледи (жабја перспектива) 

10. Примена на жабја перспектива (екстериер) 

11. Перспектива со три недогледи (птичја перспектива) 

12. Примена на птичја перспектива (екстериер) 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 

14. Распределба на расположивото време Предавања +вежби + консултации = 2+1+1 



Друга форма на активности: 1 х 75 = 75 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 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) 

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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ivančević, R. Perspektive, Školska 

knjiga, 

Zagreb 1996 

2.  Montague, J.   Basic Perspective 

Drawing, 

John Wiley 

& Sons 

2010 

3.  Norling, E. R. Perspective Made Easy Dover 

Publications 

1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.3 

1. 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Техники на цртање 

2. Код 2ТТ100317 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 1/1 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Доц. м-р Јордан Ефремов 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Оспособување на студентите за цртање и студирање на човековите силуети како и првите модни 

решенија од хартиени материјали, важност на запознавање на анатомијата и функционирањето на 

човековото тело во движење. 

11. Содржина на предметната програма:  

Цртање и студирање на човековите силуети: линија, маса, волумен, празнина: односи, светло и 

сенка. Цртање и студирање на основни и модни фигури. Студентите ги студираат и ги цртаат 

човековите силуети како и првите модни решенија од хартиени материјали, важност на 

запознавање на анатомијата и функционирањето на човековото тело во движење. Цртање и 

студирање на човековото тело за моден аспект. Испитување и цртање темелни модни силуети. 

Континуирано истражување на нови силуети. Развивање на креативниот дух за самостојни и 

индивидуални дизајнери. 



Се црта по зададен модел скица, анализа на скиците, анализа на поза (став), стоечки фигури, 

седечки фигури и лежечки фигури, детали глава со врат, рака и дланка, нога и стапало, торзо. 

Изработка на скици по зададените модели. Оспособување за самостојна опсервација на зададени 

проекти, движења, форми, стилизирање на човековиот лик. 

12. Методи на учење:предавања, лабораториски вежби, аудиторски вежби, Индивидуална работа, 

тимска работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

14. Распределба на расположивото време Предавања +вежби + консултации = 2+1+1 

Друга форма на активности: 1 х 75 = 75 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

 Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 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) 

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, Индивидуалната, редовноста на 

предавања и вежби  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Доц. М-р Јордан 

Ефремов 

„Техники на цртање“ 

Рецензирана скрипта 

Универзитет 

„Гоце 

Делчев“ -

ШтипТехноло

шко-технички 

факултет 

 

2015 

2.     

3.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Aнглиски јазик ниво А 2.1 

2. Код 4FF100816 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар прва 

I семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Крсте Илиев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- развивање на способноста за дефинирање вокабулар 

- развивање на способноста за анализа и разбирање на текст 

- стекнување сигурност при изразување со користење на сложени граматички 

конструкции на општи и поспецифични теми 

- развивање на способност за слушање снимен материјал и одговарање на прашања по 

темата од материјалот 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



 

11. Содржина на предметната програма: Содржините  се насочени кон совладување на 

сите четири јазични вештини: слушање, читање, зборување и пишување.  

Граматичките структури се учат апликативно и функционално, и тоа: изразување на 

нешта кои ги сакаме и не ги сакаме; зборување за колку често правиме некои дејства со 

present simple tense; изразување на дејства кои ги вршиме во сегашноста или околу 

сегашноста со рresent continuous tense; опис на лични случки во минатото со рast simple 

tense; поставување различни видови на прашања; зборување за идни планови со going 

to и идни ангажмани со present continuous; дефинирање и објаснување на поими; 

дефинирачки релативни реченици; споредување со компаративни и суперлативни 

придавки; индиректни прашања; модални глаголи за совет, дозвола, задолжение; 

present perfect tense; изразување на минати навики и обичаи; модални глаголи за 

изразување предвидувања за иднината; бројни и небројни именки; too, too much/many, 

(not) enough;  

  

12. Методи на учење: предавања, вежби, конултации 

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

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 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) 

15 часа 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење 45 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови Два колквиума 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

да 

17.3. Активност и учество да 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 

од 51 до 60 бода 6 

од 61 до 70 бода 7 

од 71 до 80 бода 8 

од 81 до 90 бода 9 

од 91 до 100 бода 10 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Англиски  јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Придружна евалуација на студентите  и 

самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. Задолжителна литература 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Градежни материјали 

2. Код 2FP150317 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

1/1 7. Број на ЕКТС кредити  4 

8. Наставник Проф д-р Атанас Филиповски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Запишан семестар 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Araminta Crace, 

Richard Acklam 

New Total English  

students’ book 

Pearson 

Education 

Limited 

2011 

2. Araminta Crace, 

Richard Acklam 

New Total English  

activebook 

Pearson 

Education 

Limited 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Swan, M Practical English Usage Oxford 

University 

Press 

1994 

2. McCarthy, M., and 

O’Dell, F. 

English Vocabulary in 

Use 

Cambridge 

University 

Press 

1996 

3.     



10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со специфичностите на градежните материјали кои се користат во 

градежништвото 

 

11. Содржина на предметната програма:  

1.Основни својства на градежните материјали : параметри на состојба, механички 

карактеристики, јакосни карактеристики и отпорност на надворешни влијанија. 

2. Користење на материјалите според нашата техничка регулатива 

3.Дрвото како градежен материјал и неговата примена. 

4.Користење на каменот во градежништвото: за конструкција, како агрегат за облагање 

и др. со неговите добри и лоши страни. 

5.Градежна керамика: изработка, видови, квалитет и примена 

6.Челикот база во модерното градежништво со неговите добри и лоши особини. 

7. Бетонот_армираниот бетон , најкористениот материјал за градење. 

8 Врзни сретства кои се применуваат во градежнишвото: малтери, гипс, лепила и др. 

материјали за заштита. 

12. Методи на учење:  

 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 

Предавања +вежби + консултации = 2+1+1 

Друга форма на активности: 1 х 75 = 75 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 2х20=40бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 2х10=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 42 

бода од двата колоквиуми, семинарски и 

редовноста на предавања и вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 
Литература 

22.1. Задолжителна литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. M. Muravljov Gradgevinski 

materijali 

Gradgevinska 

knjiga- Beograd 

2007 

2. С. Петковска-

Ончевска 

Градежни 

материјали 

УКИМ- Скопје 2012 

3.     

     

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 Основи на дизајн 

2. Код 2FP160317 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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



6. Академска година / семестар           1/2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

    6 

8. Наставник проф. д-р Катерина Деспот 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со композициски средства во обемно просторна 

композиција на ентериер и формообразување на мебел.  

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед во дизајнот и општи карактеристики за дизајн 

2.Ликовни елементи 

3.Ликовни принципи 

4. Интегритет на функција 

5. Интегритет на форма 

6. Композиција 

7. Структурален дизајн 

8. Декоративен дизајн 

9. Скица и цртеж за дизајн 

10. Перспектива и перцепција на дизајн 

11. Влијанието на светлината и сенката во дизајнот 

12. Филозофија на дизајнот 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 240 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  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 



Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

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 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Катерина Деспот, Васка 

Сандева 

 

Основи на дизајн УГД  

2. Саша Лозанова Искуството в дизајна    2000 

3.  Уметност минато, 

уметност сегашност 

 2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Желева-Мартинес 

Добрина, 

Тектониката като 

теория на формата и 

формообразуването, 

Софија 2000 

2. Димов Х Кратка история на 

архитектурата 

Софија 1980 

3.  10 години специялност 

инжинерен дизайн 

Софија 2005 



1. Наслов на наставниот предмет Историја на архитектура, уметност и урбанизам 1 

2. Код 2FP160517 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар          1/2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. Д-р Петар Намичев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено средно училиште 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Целите на овој предмет е студентите е да се запознаат со вредностите и улогата на 

архитектонскитe историски градби и уметничките достигнувања, чии вредности би ги 

применувале во современиот начин на дизајнирање и користење на елементите од 

различни периоди преку познавање на  стилските обележја. 

 Пред се  се овозможува  дефинирање на виталните вредности на архитктонското 

творештво, на најзначајните просторни концепции на историските градби како и 

согледување и примена на креативната уметничка содржина на уметничките дела.  

11. Содржина на предметната програма:  

Преку наставата и вежбите по овој предмет студентите треба да ја совладаат материјата 

од областа на препознавање на основните карактеристики на периодите низ историјата, 

преку најзначајните примери од архитектурата и уметноста.  

Во текот на наставната програма е опфатена хронологијата на развојот на 

архитектурата и уметноста низ периодите на Праисторијата, Античкиот период (Грчка 

и Римска архитектура и уметност), средновековниот период преку творештвото на 

Византиската уметност, периодот на Романската и Готската архитектура и уметност, 

периодот на Ренесансата, Барок, Класицизам и др. 

Притоа наставните единици обработуваат теми од областа на согледување на 

најзначајните карактеристики на просторните системи, декоративните особености и 

уметничките вредности, и нивно препознавање преку анализа на формите низ 

различните периоди. 

Во понатамошните елементи од наставата е опфатена типологија на архитектонските 

објектите и уметничките карактеристики во ликовното творештво во различни 

периоди, кои влијаат на создавањето на современата уметност, архитектурата и 

дизајнот. 

. 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, 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  

(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 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   Несторовиќ Б. Архитектура старог 

века 

Научна 

књига, 

Београд 

1974 

2.    Бошковиќ Ѓ    Архитектура средњег 

века, 

Научна 

књига, 

Београд, 

1976 

3. E. H. Гомбрих Уметноста и нејзината 

историја 

Табернакул, 

Скопје 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. H. H. Arnason    Историја на 

модерната уметност, 

Нампрес, 

Скопје 

2010 

2. Zermen Bazen,     Istorija svetske skulpture Vuk Karadzic, 

Београд, 

1976 

3.     



 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Инженерска графика 

2. Код 2FP100917 

3. Студиска програма рударство 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

ФПТН, Институт за рударство, Катедра за 

површинска експлоатација 

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

6. Академска година / семестар 3/6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Доц. д-р Ристо Поповски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Запишан втори семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со основите за CAD/CAM 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, основни поими за графика, поим за скица, план, карта, профил, oсновни поими за 

CAD, линиии и полилинии, основни ентитети. Тродимензионална графика. Ротирање, 

поместување, поврзување. Формирање на мрежа помеѓу полилинии. Креирање на 3D 

објекти. Креирање на мрежни објекти и тела. Модифицирање на објекти. Пишување и 

модифицирање на текст. Блокови и нивно модифицирање. Атрибути. Димензионирање. 

Визуализација и движење во цртеж. Поим за слој. Изработка на едноставен CAD проект. 

12. Методи на учење:  

13. Вкупен расположив фонд на време 180 

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, 

тимска работа 

30 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 30 часови 

16.3. Домашно учење 60 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

 

17.3. Активност и учество  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) 



19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ellen Lupton and Phillips 

Jennifer Cole 

Graphic Design  2008 

2. The New Basics 

John Bowers 

Introduction to Two-

Dimensional Design 

 1999 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Alan Watt 3 Д Компјутерска 

графика 

Министерство 

за 

информатичк

о општество 

2009 

2.     

3.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Перспектива 2 

2. Код 2LA110117 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар            1/2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник М-р.Доц. Јана Јакимовска 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со композициски средства во обемно просторна 

композиција на ентериер и формообразување на мебел.  

11. Содржина на предметната програма:  

1. Перспектива со 4 недогледи 

2. Примена на перспеткива со 4 недогледи (шематски вежби) 

3. Перспектива со 5 недогледи 

4. Примена на перспектива со 5 недогледи (шематски вежби) 

5. Перспектива со 6 недогледи 

6. Примена на перспектива со 6 недогледи (шематски вежби) 

7. Перспектива без недоглед 

8. Примена на перспектива без недоглед  

9. Воздушна перспектива 

10. Примена на воздушна перспектива (пејсаж) 

11. Комбинација на видови перспектива 

12. Примена на комбинирани перспективи 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 

14. Распределба на расположивото време 2+1+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 



16.3. Домашно учење 45 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) 

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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ivančević, R. Perspektive, Školska 

knjiga, 

Zagreb 1996 

2.  Montague, J.   Basic Perspective 

Drawing, 

John Wiley 

& Sons 

2010 

3.  Norling, E. R. Perspective Made Easy Dover 

Publications 

1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Aнглиски јазик А 2.2 

2. Код 4FF101716 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

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

6. Академска година / семестар прва 

II семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Крсте Илиев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

- развивање на способноста за дефинирање вокабулар 

- развивање на способноста за анализа и разбирање на текст 

- стекнување сигурност при изразување со користење на сложени граматички 

конструкции на општи и поспецифични теми 

- развивање на способност за слушање снимен материјал и одговарање на прашања по 

темата од материјалот 

 

11. Содржина на предметната програма: Содржините се насочени кон совладување на сите 

четири јазични вештини: слушање, читање, зборување и пишување.  

Граматичките структури се учат апликативно и функционално, и тоа: прв кондиционал; 

герунд и инфинитив и глаголи што одат со нив;  Present simple passive; прилози за 

време;Past continuous и Past simple; модални глаголи за изразување способност; 

прилози за начин; Past simple passive; Present perfect simple со прилозите just, already и 

yet; глаголи со два предмети; зборување за минати навики со would; Past perfect simple; 

членови; will  и going to за одлуки и планови; втор кондиционал; индиректен говор; 

both, either, neither. Збогатување на вокабуларот за опис на изглед и личност/карактер; 

болести; фразални глаголи кои се однесуваат на врски; мерки; работа; зборови 

поврзани со криминал; поздрави и подароци; придавки од сегашен и минат партицип; 

медиуми; пари; глагол+ предлог;  

  



12. Методи на учење: предавања, вежби, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 

14. Распределба на расположивото време 2+1+1 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

30 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

15 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 

16.2. Самостојни задачи 15 

16.3. Домашно учење 45 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови Два колквиума 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

да 

17.3. Активност и учество да 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 

од 51 до 60 бода 6 

од 61 до 70 бода 7 

од 71 до 80 бода 8 

од 81 до 90 бода 9 

од 91 до 100 бода 10 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Англиски  јазик, Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Придружна евалуација на студентите  и 

самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Araminta Crace, 

Richard Acklam 

New Total English  

students’ book 

Pearson 

Education 

Limited 

2011 

2. Araminta Crace, 

Richard Acklam 

New Total English  

activebook 

Pearson 

Education 

Limited 

2011 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Swan, M Practical English Usage Oxford 

University 

Press 

1994 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет  Практична настава  

2. Код 2FP171417 

3. Студиска програма Пејзажна архитектура 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за природни и технички науки  

Катедра за Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 1 / 2 7. Број на ЕКТС 

кредити 

 2 

8. Наставник Ментор за практична настава од листата на ментори  

утврдени со Одлука од ННС  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на 

студентите со нивна практична работа во различни стопански субјекти со дејност од областа на 

студиската програма.  

11. Содржина на предметната програма:  

Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 30 дена 

во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. 

Практичната настава се изведува во капацитетите на Факултет за природни и технички науки 

факултет, УГД – Штип, каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на 

соодветните лаборатории во доменот на студиската програма.  

Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на студиската програма 

по претходно склучен договор. 

2. McCarthy, M., and 

O’Dell, F. 

English Vocabulary in 

Use 

Cambridge 

University 

Press 

1996 

3.     



Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите 

ги извршуваат под менторство и постојана контрола од меторите на практичната настава и/или 

одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот субјект и на тој начин стекнуваат 

практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. 

Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за 

секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот 

ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во стопанскиот субјект во кој 

ја изведувал праксата. 

  

12. Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за 

практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената пракса. 

Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: 

- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен 

весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и 

-  Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13). 

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТС х 30 часа = 60 часа 

14. Распределба на расположивото време  0+0+0+30+30 = 120 часа (0+0+2) 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 

/ 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

/ 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  / 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

/ 

17.3. Активност и учество / 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

19. Услов за потпис и за стекнување  

4 ЕКТС 

Услов за добивање потпис и за стекнување на 

4 ЕКТС е реализација на практичната настава предвидена во  

студиската програма, предаден дневник со евиденција за 

секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од 

факултетот) и 

екстерен ментор (од стопанството). 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      

22.2. Дополнителна литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Историја на архитектура, уметност и урбанизам 2 

2. Код 2FP161117 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар            2/3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

   6 

8. Наставник Проф. Д-р Петар Намичев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено средно училиште 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Целите на овој предмет е студентите е да се запознаат со вредностите и улогата на 

архитектонскит историски градби и уметничките достигнувања, чии вредности би ги 

применувале во современиот начин на дизајнирање и користење на елементите од 

различни периоди преку познавање на  стилските обележја. 



 Пред се  се овозможува  дефинирање на виталните вредности на архитeктонското 

творештво, на најзначајните просторни концепции на историските градби како и 

согледување и примена на креативната уметничка содржина на уметничките дела.  

11. Содржина на предметната програма:  

Преку наставата и вежбите по овој предмет студентите треба да ја совладаат материјата 

од областа на препознавање на основните карактеристики на периодите низ историјата, 

преку најзначајните примери од архитектурата и уметноста.  

Во текот на наставната програма е опфатена хронологија на развојот на архитектурата 

и уметноста низ периодите на 19 и 20 век, каде се опфатени прeтставниците на 

современата архитектура со најзначајните претставници, уметничките правци на 

модерната и современата уметност. 

Притоа наставните единици обработуваат теми од областа на согледување на 

најзначајните карактеристики на просторните системи, декоративните особености и 

уметничките вредности, и нивно препознавање преку анализа на формите низ 

различните периоди. 

Во понатамошните елементи од наставата е опфатена типологија на архитектонските 

објектите и уметничките карактеристики во ликовното творештво во различни 

периоди, кои влијаат на создавањето на современата уметност, архитектурата и 

дизајнот. 

. 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

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

14. Распределба на расположивото време 30+30+30+30+60 = 240 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  30 часа 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 



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 Kомпозиција во дизајнот 

2. Код 2FP163217 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар            2/3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

    8 

8. Наставник  проф. д-р.Катерина Деспот 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. H. H. Arnason    Историја на 

модерната уметност, 

Нампрес, 

Скопје 

2010 

2. E. H. Гомбрих Уметноста и нејзината 

историја 

Табернакул, 

Скопје 

2003 

3. Токарев М. Историја на светска 

архитектура 

Скопје 2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Istorija slikarstva Nolit, Zagreb 1973 

2.  Opsta istorija umetnosti Narodna 

knjiga, 

Beograd 

1997 

3.  Postimpresionizam- 

izvori modernе umetnosti 

Mladost 1979 



9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со композициски средства во обемно просторна 

композиција на ентериер и формообразување на мебел 

11. Содржина на предметната програма:  

1.Видови композиции 

2. Примена на композицијата како главно и изразно сретство во дизајнот 

3.Композициски сретства 

4. Компоненти на композиција 

5. Проблеми во композиција во формиране на простор 

6. Проблеми на композиција во формирање на форма 

7. Композициски потфати 

8. Приме-Карактеристични специфики во колорит на композиција 

9.Композиција на архитектонски елементи, паркови елементи и ентериерни елементи 

10. Изразност 

11.Аномалии во убавината 

12. Композиција како апстракција 

 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 



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 Елементи на проектирање 

2. Код 2FP161717 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Катерина Деспот, Васка 

Сандева 

Теорија на композиција 

во пејзажната 

архитектура 

УГД 2015 

2. Д.Ж.Мартинес, С. 

Ташева 

Теорија на 

композицијата 

Софија 2014 

3. П. Попов Композаицијата како 

абстракција 

Софија 2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Желева-Мартинес 

Добрина 

Тектониката като 

теория на формата и 

формообразуването 

София 2000 

2. Шарлот, Питър Фийл Дизайн на 20ти век Алианс-97 2001 

3.     



4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар            2/3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

    8 

8. Наставник  проф.  д-р Васка Сандева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со основните елементи на зелените површини, меѓу кои и 

архитектурните неопходни во оформувањето на повеќе типови зелени површини, кои 

покрај 

растителноста имаат значајна улога за нивно квалитетно функционирање. 

Наставата по овој предмет има за цел да го развие визуелниот начин на размислување и 

чувството за простор, да изгради моќ на перцепција, да ја развие креативноста кај 

студентите која е неопходна за формирање на квалитетни дизајнери. Тоа се остварува 

преку вежби за совладување на просторот и начинот на гледање и компонирање на 

истиот имплементирајки ги и останатите ликовни соджини. 

11. Содржина на предметната програма:  

- Значење и улога на предметот, начин на гледање. 

- Дефинирање на термините ентериерно и екстериерно проектирање 

- Простор, совладување на просторот‐форматот. 

- Основни термини и ознаки во ентериерното и пејзажното проектирање 

- Градежни елементи 1 

- Градежни елементи 2 

- Градежни елементи 3 

- Патеки, алеи, плочници.  

- Архитектурни елементи со декоративна намена: екстериер и ентериер 

- Светлината како фактор на проектирањето 

- Светлосни извори 

- Концепт за пространството- избор на тема и стил 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 



17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  

////////////////////////////////// 

Елементи на 

проектирање 

Скопје 2002 

2. Brodbent, Geoffrey Design In Architecture  London 1977 

3. Ернст Нојферт, Архитектонско 

проектирање 

Арс Ламина 

ДОО, 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Norberg-Šulc, Kristijan Egzistencija prostor i 

arhitektura 

Beograd 1975 

2. Arnhajm, Rudolf Umetnost i vizuelno 

opažanje 

Beograd 1981 

3.     



 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Историја на архитектура, уметност и урбанизам 2 

2. Код 2FP161117 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар            2/3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

   6 

8. Наставник Проф. Д-р Петар Намичев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено средно училиште 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

 Целите на овој предмет е студентите е да се запознаат со вредностите и улогата на 

архитектонскит историски градби и уметничките достигнувања, чии вредности би ги 

применувале во современиот начин на дизајнирање и користење на елементите од 

различни периоди преку познавање на  стилските обележја. 

 Пред се  се овозможува  дефинирање на виталните вредности на архитeктонското 

творештво, на најзначајните просторни концепции на историските градби како и 

согледување и примена на креативната уметничка содржина на уметничките дела.  

11. Содржина на предметната програма:  

Преку наставата и вежбите по овој предмет студентите треба да ја совладаат материјата 

од областа на препознавање на основните карактеристики на периодите низ историјата, 

преку најзначајните примери од архитектурата и уметноста.  

Во текот на наставната програма е опфатена хронологија на развојот на архитектурата 

и уметноста низ периодите на 19 и 20 век, каде се опфатени прeтставниците на 

современата архитектура со најзначајните претставници, уметничките правци на 

модерната и современата уметност. 

Притоа наставните единици обработуваат теми од областа на согледување на 

најзначајните карактеристики на просторните системи, декоративните особености и 

уметничките вредности, и нивно препознавање преку анализа на формите низ 

различните периоди. 

Во понатамошните елементи од наставата е опфатена типологија на архитектонските 

објектите и уметничките карактеристики во ликовното творештво во различни 

периоди, кои влијаат на создавањето на современата уметност, архитектурата и 

дизајнот. 

. 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, 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  

(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 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. H. H. Arnason    Историја на 

модерната уметност, 

Нампрес, 

Скопје 

2010 

2. E. H. Гомбрих Уметноста и нејзината 

историја 

Табернакул, 

Скопје 

2003 

3. Токарев М. Историја на светска 

архитектура 

Скопје 2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Istorija slikarstva Nolit, Zagreb 1973 

2.  Opsta istorija umetnosti Narodna 

knjiga, 

Beograd 

1997 

3.  Postimpresionizam- 

izvori modernе umetnosti 

Mladost 1979 



 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Просторни форми 

2. Код 2FP163617 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Катедра Архитектура и дизајн 

                

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

6. Академска година / семестар 2/ III 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. Д-р Петар Намичев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено средно училиште 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Целите на овој предмет е студентите да ги совладаат основните поими за развојот на 

просторните форми, основните конструктивни системи во просторот, основните 

архитектонски форми, развојот на теоријата на просторната и архитектонска форма и 

др. 

11. Содржина на предметната програма:  

Преку наставата и вежбите по овој предмет студентите треба да ја совладаат материјата 

од областа на развојот на просторната форма. 

Во текот на наставната програма се опфатени хронологијата на развојот на просторната 

форма, теоретичари кои ја обработувале архитектонската форма, елементи на 

архитектонскиот контекст на просторот, обработка на конструктивните елементи на 

просторната форма, анализа на просторните елементи кои влијаат на формата во 

ентериерот и пејзажното обликување во просторот и сл. Притоа наставните единици 

обработуваат теми од областа на проектирањето на просторните елементи, 

димензионирањето на мебел, димензионирање на урбаните елементи. Во 

понатамошните елементи од наставата се опфатени типовите на градежни материјали и 

конструктивни системи во архитектонските простори, тавански и преградни 

конструктивни системи, инсталациони  и комуникациски системи, како и преглед на 

сложени и повеќе функционални просторни форми 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 

14. Распределба на расположивото време Предавања +вежби + консултации = 

2+1+1 
 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), 

семинари, тимска 

работа 1х15 =15 

15 часови 



16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

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 нaставниот предмет Системи на квалитет и стандарди 

2. Код 2FP130217 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година/семестар      2/3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

  4 

8. Наставник Доц. д-р Благица Донева 

9. Предуслови за запишување на предметот Студентот да има запишано тековна година 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Студентите ги изучуваат квалитетот и факторите кои влијаат на квалитетот 

11. Содржина на предметната програма: 

Општо за квалитетот. Потреба од квалитет. Мотивацијата и квалитетот; образованието, обуката и 

квалитетот. Еволуција на пристапот кон квалитетот. Тотална контрола на квалитетот. Пазарен 

пристап кон квалитетот. Методологија на управување со квалитетот. Политика, модел и концепти 

за системот на квалитет. Барања за обезбедување на квалитет. Метрологијата и довербеноста во 

системот за квалитет. Стандардизацијата и управувањето со квалитетот. Искуства од воведувањето 

на системот за тотално управување со квалитетот. 

12. Методи на учење: Предавања, Вежби (нумерички и практични), семинарски и домашно учење 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

14. Распределба на расположивото време 2+1+1 

 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања- теоретска настава  

2 х 15 =30 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 

работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи  15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови                                                    бодови   80 

17.2.  Индивидуална работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

 

                                                  бодови  10 

17.3.  Активност и учество  бодови  10 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 50 бода        5 (пет)   (F)  



       од 51 до 60 бода        6 (шест)     

(E) 

       од 61 до70 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. Услови за потпис и полагање на завршен испит Редовност од предавања и вежби, а за 

завршен испит потребни се 42 бодови (од 

колоквиуми и редовност) 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Еднаш месечно анализа на поминатиот 

материјал и проценка на степенот на 

усвоеното знаење од предавања и вежби  

22. Литература 

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Г. Петров Системи на квалитет и 

стандарди (предавања) 

ФПТН - Штип 2010 

2. М. Кузиновски Системи на квалитет и 

стандарди (предавања) 

Скопје 2012 

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1. Juran M. J. "Handbook of quality" USA  

2.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Архитектонски конструкции 

2. Код 2FP170017 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, 

односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

          2/3 7. Број на ЕКТС кредити  4 

8. Наставник Проф д-р Атанас Филиповски 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање и важноста на заштитни системи во градежните објекти и нивната 

околина  

 

11. Содржина на предметната програма:  

1.Краток историски преглед на развојот на архитектонските конструкции 

2. Дејства на конструкциите, инспирација за нивно проектирање. 

3.Конструктивна регулатива која треба да ја задоволи една архитектонска конструкција 

4.Видови на архитектонски конструкции кои треба да ги задоволат основните барања  

според применетите материјали. 

5. Архитектонски конструкции изведени од дрво. 

6. Ѕидани архитектонски конструкции. 

7. Архитектонски конструкции изведени од армиран бетон. 

8. Архитектонски конструкции изведени од челик.  

9. Современи архитектонски конструкции изведени од комбинирани материјали. 



10. Архитектонски конструкции за специјална намена со енорми димензии од 

современи материјали за изведба. 

12. Методи на учење:  

 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 

Предавања +вежби + консултации = 2+1+1 

 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 2х20=40бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 2х10=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 42 

бода од двата колоквиуми, семинарски и 

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. Angus J. 

Macdonald 

Structure and 

arhitcture 

Univerziti of 

Edinburg 

2001 

2. Andrew W. 

Chrleson 

Structure as 

Arhitecture 

Jordan Hill, 

Oxford Ox2 

8DP   

2005 

3.     

     

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 

Заштитни системи 

2. Код 2FP170117 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / 

семестар 

         2/3 7. Број на ЕКТС 

кредити  

     4 

8. Наставник Проф д-р Атанас Филиповски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање и важноста на заштитни системи во градежните објекти и нивната 

околина  

 

11. Содржина на предметната програма:  

1.Општо за својствата  на материјалите кои се користат за заштита. 



2.Заштитни ситеми од продор на вода-влага во објектите. 

3. Заштитни системи од преголема бучава. 

4. Заштитни ситеми за заштеда на енергетската ефикасност. 

5. Пожарна отпорност на градежните објекти и нивна заштита. 

6.Примена на еколошки материјали во градежните објекти. 

12. Методи на учење:  

 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 

120 часови 

14. Распределба на расположивото 

време 

Предавања +вежби + консултации = 2+1+1 

 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови 2х20=40бодови 

17.2. Индивидуална работа / проект ( 

презентација: писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 2х10=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 42 

бода од двата колоквиуми, семинарски и редовноста 

на предавања и вежби. 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р Велиборка 

Богдановиќ 

Архитектонске 

конструкције и 

физика зграда 

Предавања на 

универзитетот 

во Ниш 

2012/13 

2.     

3.     

     

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 Екстериер и ентериер 

2. Код 2FP161217 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар             2/4 7. Број на ЕКТС 

кредити 

    6 

8. Наставник проф.  д-р Васка Сандева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 



Запознавање на студентите со композициски средства во обемно просторна 

композиција на ентериерното и екстериерното дизајнирање.  

11. Содржина на предметната програма:  

- Вовед во ентериерот и екстериерот 

- Професија дизајнер 

- Процес на дизајнирање 

- Стилови во дизајнот (тоскана ..... 

- Стилови во дизајнот ( медитерански .... 

- Стилови во дизајнот (тропски .... 

- Осветлување и технологија во дизајнот 

- Планирање на просторот 

- Архитектонски детали 

- Уметност и додатоци 

- Влијание на светлината во ентериерот и екстериерот 

- Перспектива во ентериерот и екстериерот 

- Двете страни на убавината 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, 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  

(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 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, 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 

Материјали 1 

2. Код 2FP172017 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на 

студиската програма 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Васка Сандева, Катерина 

Деспот 

 

Скрипта – Екстериер и 

ентериер 

УГД  

2. Карла Ј. Нилсон, Дејвид 

А. Тејлор 

Ентериери Арс Ламина 2011 

3. Лидија Фомина Основи на парковата 

уметност 

Софија 1988 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. ///////////////////////////////////// design-guide Landscape 

network 

2011 

2. Катерина Деспот,  Васка 

Сандева 

Скрипта – Историја на 

пејзажната уметност 

Софија 2015 

3. Беджев Иван, В света на стиловете 

мебел 

Софија 2000 



(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв 

6. Академска година / 

семестар 

2 / 4 7. Број на ЕКТС 

кредити  

8 

8. Наставник проф. Тена Шијакова-Иванова 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

Запишан семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Основната цел на предметот е студентите да стекнат знаења за  материјалите  кои се 

користат во пејзажната архитектура и во внатрешниот и надворешниот дизајн. 

11. Содржина  

Вовед,  Општи поими. Класификација на материјалите. Својства на материјалите.  

Камен и камени материјали, Поделба на карпите. Својства на карпите. Керамички 

материјали. Минерални врзивни средства. Видови на декоративен малтер.Бетон и 

негови својства. Метали и челици. Општи поими за металите и легурите, Структура и 

својства на металите.  Стакло и основни карактеристики на стаклото. Видови на стакло. 

Дрво и материјали на база на дрво.  

12. Методи на учење: Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  изучување 

на практични случаи, изработка на Индивидуална работа. 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 

45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 

(15 недели х 3 часа = 45 часа) 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 часа 

17. Начин на оценување      

17.1. Тестови        70 бодови 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: 

писмена и усна) 

       10 бодови 

17.3. Активност и учество        20 бодови 

18. Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

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 

 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски, англиски 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

 



22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Тена Шијакова-

Иванова 

Материјали Интерна скрипта  

2.  Rosemary 

Alexander  

 

The Essential Garden 

Design Workbook 

 2009 

  3. Боев Б Архитектонско 
градежен камен 

 2002 

4. Ален и Томас Структура на 

материјалите 

превод  

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Реј Хитчисон и 

Џероми Креиз 

 

Етнички пејзажи во 

урбаниот свет 

превод  

2.  
 

  

3.  
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Просторни концепти во културата 

2. Код 2FP163317 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Rosemary+Alexander&search-alias=books-uk&field-author=Rosemary+Alexander&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Rosemary+Alexander&search-alias=books-uk&field-author=Rosemary+Alexander&sort=relevancerank


3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Катедра Архитектура и дизајн 

Модул – Дизајн на ентериер и мебел 

                

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

6. Академска година / семестар 2/ 4 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. Д-р Петар Намичев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено средно училиште 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Просторни концепти во културата 

 Целите на овој предмет е студентите е да ги согледаат и совладаат основните 

карактеристики на просторни концепти во културата (музеи, библиотеки, театри, 

историски градби и сл.) како и урбано пејзажните концепти на просторот. 

Притоа се дефинираат основните просторни елементи, нивна типологија и примена 

преку одредени методи на проектирање. Пред се акцентот се однесува на дефинирање 

на структурата на просторната форма од аспект на конструктивно решение, 

стандардицација на просторни форми и применета опрема  (мебел), естетско 

ентериерно обликување, како и урбаното уредување на отворените пејзажни површини 

со елементи вклопливи во решението на целината. 

11. Содржина на предметната програма:  

Преку наставата и вежбите по овој предмет студентите треба да ја совладаат материјата 

од областа на основните елементи кои ја формираат просторна структура на 

културните објекти и просторни целини и дефинирање на методи на  проектирање во 

просторот.  

Во текот на наставната програма се опфатени хронологијата на развојот на просторни 

форми во објектите од културата, одредени ентериери од историски градби, 

одредување на основните елементи на архитектонскиот контекст на просторот, 

обработка на конструктивните елементи, анализа на просторните елементи во 

ентериерот и урбаното и пејзажно обликување во просторот на целината и сл.  

Притоа наставните единици обработуваат теми од областа на проектирањето на 

просторните елементи и единици, кои се однесуваат на типологија на различни 

просторни концепти, ги дефинираат најзначајните компоненти на структурата (мебел, 

преградни просторни елементи, конструктивни елементи, светлечки елементи, избор на 

современи материјали и сл.). Во понатамошните елементи од наставата се опфатени 

димензионирањето на различните просторни елементи и структури и дефинирањето на 

финалната просторна структура (ентериер, просторно пејсажно и урбано), според 

применетото решение. 

. 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, 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  

(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 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

   

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Maroevic Ivo   Uvod u muzeologiju, Zavod za 

informaciske 

studije 

Zagreb, 

1993 

2.     Marsic V.     Kazalista Arhitektonski 

fakultet 

Sveucilista u 

Zagreb, 

Skolska 

knjiga, 

Zagreb, 

1997 

3.  Zelger Mimi  New museum architecture Themes & 

Hudson 

2005 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Марковски П.      Архитектура на 

граджанските и 

промишлените сгради и 

инженерните  Сьор 

ьжения, 

Техника, 

София 

1967 

2.     



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

 

1. Наслов на наставниот предмет Декоративна дендрофлора 

2. Код 2FP163112 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Катедра Архитектура и дизајн 

Модул – Дизајн на ентериер и мебел 

                

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

6. Академска година / семестар 2 / четврти 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р. Васка Сандева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Декоративната дендрофлора ги изучува позначајните украсни дрвенести растенија од 

автохтоната и алохтоната дендрофлора. Поголемо внимание се обрнува на помалите 

систематски категории: вариететите и формите, како едни од најкористените таксони 

на дрвја и грмушки во градските средини. Притоа, важно е да се нагласат морфо-

еколошките особености на украсните растенија. 

11. Содржина на предметната програма:  

Општ поим за предметот и историјат на неговиот развиток. Улога и значење на 

декоративните растенија за озеленувањето на урбаните и периурбаните средини. 

Таксономија и номенклатура. Распространетост. Морфологија. Екологија. Декоративно 

значење. Идентификација и детерминација на декоративните растенија. Голосеменици 

(Gymnospermae), скриеносеменици (Angiospermae). Посебен осврт на декоративните 

вариетети и форми, како и нивната способност за адаптација во урбаните средини и 

еколошки услови. 

12. Методи на учење: аудитивно и аудио-визуелно 

Наставата се изведува во форма на предавања, вежби, теренска настава (посета на 

паркови, расадници, градско зеленило, дворни хортикултурно решени простори), 

изработка на проектна задача и консултации. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови до 60 бода (2х30/60) 

3.     

 

 

 

 

 



17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: 

писмена и усна) 
до 20 бода 

17.3. Активност и учество до 20 бода 

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 

Услов за потпис:  

Присуство и учество во сите форми на 

изведување на наставата (предавања, 

аудиториски и теренски вежби), изработка на 

теренски извештај. 

Услов за положување: 

Стекнат услов за потпис, положен теоретски дел 

(два парцијални испити/завршен испит) и 

изработена проектна задача со минимум освоени 

51 бод. 

Завршниот испит не е задолжителен, односно се 

предвидува за студентите кои се стекнале само со 

потпис во индекс/не положиле преку 

континуирана проверка и за студентите кои 

сакаат да го подобрат успехот постигнат низ 

континуираната проверка во текот на 

семестарот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, Англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Џеков С. Дендрологија (одбрани 

поглавја) 

УКИМ, 

Скопје 

1988 

2. Vukićević Е. Dekorativna dendrologija Univerzitet u 

Beogradu, 

Beograd  

1982 

3. Семјуелсон, Л. Џ., Хоган, 

М. Е. 

Шумски дрвја-водич за 

источниот дел на САД 

(Наслов на оригиналот: 

Lisa J. Samuelson, 

Michael E. Hogan: Forest 

trees, a giude to the 

Eastern United States. 

Pearson Education Inc. 

2006) 

Македонско 

издание: 

Издавачки 

центар ТРИ, 

Скопје 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Група автори Velika ilustrirana 

enciklopedija - Vrt 

Mozaik knjiga, 

Zagreb 

2005  



 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Заштита при работа 

2. Код 2FP121817 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар               2/4 7. Број на ЕКТС 

кредити 

     4 

8. Наставник проф. д-р Дејан Мираковски 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање со основните одредби од Законот за безбедност и здравје при работа и 

опасностите и ризиците во работната средина 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед, цели на изучување на предметот;Законска регулатива од областа на 

заштитата при работа; Улогата на МОТ;  

2. Процена на професионалниот ризик;  

3. Ергономија, ергономско обликување и примена на опремата;  

4. Повреди при работа, етиолошки фактори за повредување и професионални 

заболувања;  

5. Гасови во работната средина, постојани и повремени состојки на воздухот  во 

работната средина; Радиоактивно загадување ;  

6. Прашина и методи за одредување на запрашеноста во работната средина ;   

7. Пожари, егзогени, ендогени пожари, превенција и постапки за совладување на 

пожарите;  

8. Експлозии, експлозивни смеси на гасовите и воздухот, мерки за техничка заштита;  

9. Микроклиматски услови во работните простории, бучава и вибрации во работната 

средина;  

10. Механички опасности и мерки за заштита; 

11. Опасности од електрична енергија и мерки за заштита; 

12. Лични заштитни средства, служба за спасување и планови за одбрана и спасување. 

12. Методи на учење:Предавања, аудиторискивежби, електронско учење, Индивидуална 

работа, тимска работа,  консултации 

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

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

(Наслов на оригиналот: 

The Royal Horticultural 

Society: Encyclopedia of 

Gardening.  Dorling 

Kindersley, Ltd. 2002) 

2. Група автори Растенија  

(Наслов на оригиналот: 

Janet Marinelli (editor-in-

chief): Plant. Dorling 

Kindersley, Ltd. 2004) 

Македонско 

издание: 

Младинска 

книга, Скопје 

2014 



15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 45 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) 

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, Индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот 

на наставата 

Самоевалуација 

22. Литература 

22.1. Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Мираковски Д., 

Хаџи-Николова 

М. 

Заштита при работа 

(Рецензирана 

скрипта), ISBN: 978-

608-4504-98-6 

 

УГД 
2012 

  В.Вонг Управување со 

ризик за безбедноста 

и сигурноста ISBN: 

978-9989-838-38-5 

Европа 92-

Кочани, Преводи 

од Владата на 

Р.македониај 

2012 

22.2. Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 

БенџаминО.Али 

Основни принципи 

за здравје и 

безбедност при 

работа 

International 

Labour Office 

Geneva 

2011 

2.     

 

 



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

1. Наслов на наставниот предмет  Практична настава  

2. Код 2FP171517 

3. Студиска програма Пејзажна архитектура 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за природни и технички науки  

Катедра за Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 2 / 4 7. Број на ЕКТС 

кредити 

 2 

8. Наставник Ментор за практична настава од листата на ментори  

утврдени со Одлука од ННС  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на 

студентите со нивна практична работа во различни стопански субјекти со дејност од областа на 

студиската програма.  

11. Содржина на предметната програма:  

Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 30 дена 

во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. 

Практичната настава се изведува во капацитетите на Факултет за природни и технички науки 

факултет, УГД – Штип, каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на 

соодветните лаборатории во доменот на студиската програма.  

Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на студиската програма 

по претходно склучен договор. 

Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите 

ги извршуваат под менторство и постојана контрола од меторите на практичната настава и/или 

одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот субјект и на тој начин стекнуваат 

практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. 

Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за 

секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот 

ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во стопанскиот субјект во кој 

ја изведувал праксата. 

  

12. Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за 

практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената пракса. 

Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: 

- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен 

весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и 

-  Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13). 

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТС х 30 часа = 60 часа 

14. Распределба на расположивото време  0+0+0+30+30 = 60 часа (0+0+2) 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 

/ 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

/ 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  / 



17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена и 

усна) 

/ 

17.3. Активност и учество / 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

19. Услов за потпис и за стекнување  

4 ЕКТС 

Услов за добивање потпис и за стекнување на 

4 ЕКТС е реализација на практичната настава предвидена во  

студиската програма, предаден дневник со евиденција за 

секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од 

факултетот) и 

екстерен ментор (од стопанството). 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Проектирање 1  

(Проектирање на јавни простори – Ентериер 

(сегменти од станбен простор, хибридни 

простори, времени инсталации), Екстериер 

(скверови, плоштади, паркови). 

2. Код 2FP170317 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Катедра Архитектура и дизајн 

Модул – Дизајн на ентериер и мебел 

                

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

6. Академска година / семестар 3 / 5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник   проф.  д-р Васка Сандева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 



Запознавање на студентите со композициски средства во обемно просторна 

композиција на ентериер и формообразување на мебел.  

11. Содржина на предметната програма:  

- Развој на проектирање – проектирање на ентериери - пејзажно проектирање 

- Поими, дефиниција; модели, специфики во методологијата на проектирање. 

- Процес на проектирање. Од идеја до реалицација. 

- Композиција на план, постојани и променливи елементи. 

- Структура на формите во проектирањето 

- Специфика во просторно решение на современите пространства 

- ФАКТОРИ КОИ ГО ОПРЕДЕЛУВААТ ПРОЕКТИРАЊЕТО - во внатрешниот и 

надворешниот простор 

- АНАЛИЗА НА ТЕХНОЛОШКИТЕ ПОТРЕБИ 

- Карактеристики на надворешниот и внатрешниот простор 

- Експериментален модел во проектирање 

- Предности и можности за создавање на модели. Критична анализа 

- Врската помеѓу материјалот и технологијата во проектирањето 

- Појава на нови методи за време на проектирање 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

(15 недели х 3 часа = 

45 часа) 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 



20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, 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 Пренамена на простор 

2. Код 2FP163417 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Катедра Архитектура и дизајн 

 

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

6. Академска година / семестар 5/3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Проф. Д-р Петар Намичев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено средно училиште 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Целите на овој предмет е студентите е да ги согледаат и совладаат основните 

карактеристики на просторни целини кои ја менуваат својата основна функција и се 

пренаменуваат во нова намена. Притоа се дефинираат виталните конструктивни 

елементи од постоечкиот простор, кои претставуваат основа за организирање на новата 

намена (станбени и јавни простори). Пред се акцентот на трансформацијата на 

просторот се однесува на примена на нова обработка на површините и неговите 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Рајчева Внатрешна архитектура Софија 1998 

2. Liljana Vujkovic, Tehnika Pejzaznog 

Projektovanja 

Београд 2003 

3. Прволета Колева, Справочник по парково 

строителство 

Софија 1989 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Liljana Vujkovic Pejzna arhitektura Београд 1995 

2. Делчо Сугерев Градинско – парково и 

пејзажна уметност 

Софија 1976 

3. О. Гроздев Интериор Софија 1993 



елементи (мебел, опрема) во друга намена и форма, како и трансформацијата на 

урбаното и хортикултурно уредување на отворените површини. 

11. Содржина на предметната програма:  

Преку наставата и вежбите по овој предмет студентите треба да ја совладаат материјата 

од областа на дефинирање на основните просторни и конструктивни елементи на 

просторите кои треба да се пренаменат.  

Во текот на наставната програма се опфатени хронологијата на развојот на адаптирање 

на просторни форми во нова намена, елементи на промена на архитектонскиот 

контекст на просторот, обработка на конструктивните елементи, анализа на 

просторните елементи во ентериерот и пејзажното обликување во просторот и сл. 

Притоа наставните единици обработуваат теми од областа на проектирањето на 

основните елементи во просторот, хронологија на историскиот развој и современата 

адаптација на простори,типологија на различни просторни концепти при методата на 

адаптација, односно дефинирање на основните елементи за дефинирање на постоечката 

состојба на просторот. 

Во понатамошните елементи од наставата се опфатени основните методи на адаптација 

за типовите историски и современи градби, со нивното непосредно опкружување на 

урбано и хортикултурно третирање на просторот. Завршните наставни теми опфаќаат 

дефинирање на финалната форма на адаптираните просторни целини, како и 

законската ргулатива поврзана со оваа проблематика.. 

. 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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, 



Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

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 Обликување на простор 

2. Код 2FP163517 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Катедра Архитектура и дизајн 

                

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

6. Академска година / семестар 3/ 5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Marasovic Tomislav  Aktivni pristup 

graditeljskom naslegu 

Sveuciliste u 

Splitu, Split, 

1985 

2. Marasovic Tomislav-  Zastita graditeljskog 

nasljegja, 

Drustvo 

konzervatora 

hrvatske, 

Zagreb, Split, 

1983 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Rakocevic Milan 24 casa arhitekture Arh.Fak. Univ. 

u Beogradu 

Beograd 

2003 



8. Наставник проф. д-р Катерина Деспот 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со композициски средства во обемно просторна 

композиција на ентериер и формообразување на мебел.  

11. Содржина на предметната програма:  

1. Емотивно влијание на внатрешниот и надворешниот простор 

2. Форма и емотивно влијание 

3. Светлината и емотивното влијание 

4. Симетрија и асиметрија во простор 

5.Емотивно влијание на бојата во просторот 

6. Ликовен израз во создавањето на просторот 

7. Растенијата како битен сегмент во просторот 

8. Текстилни декоративни елементи 

9. Метални декоративни елементи 

10. Архитектонски завеси во простор 

11. Заедничка врска во создавањето на стилот 

12. Спој со дизајнот на ентериер, архитектурата и пејзажниот дизајн 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, 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  

(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 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности 

т.е. 42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 



20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик, 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 Компјутерска 3Д симулација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нан Елиен Посмодерни урбанизам Орион арт 2002 

2. Cliff Moughtin URBAN DESIGN - 

Ornament and decoration 

Architectural 

Press 

1995 

3. Cliff Moughtin URBAN DESIGN - 

Green Dimensions 

Architectural 

Press 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cliff Moughtin URBAN DESIGN – 

Street and Square, 

Architectural 

Press 

 

2. Катерина Деспот, Васка 

Сандева,  

Предавања за 

обликување на 

простори 

  

3. Cliff Moughtin URBAN DESIGN - 

Method and Techniques 

Architectural 

Press 

 



2. Код 2FP170417 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 3 / 5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Доц. д-р Александар Крстев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување знаења од областа на компјутерската симулација. 

11. Содржина на предметната програма:  

 

1. Дефинирање на компјутерска симулација 

2. Математичко принципи во компјутерската симулација 

3. Претставување и моделирање на тридимензионални објекти - 1 

4. Претставување и моделирање на тридимензионални објекти - 2 

5. Претставување и исцртување на простор 

6. Техники на мапирање 

7. Геометриски сенки и глобално осветлување 

8. Дефинирање на симулација во простор 

9. Рендерирање и дефинирање на важни карактеристики при симулирање на 3Д 

објект. 

10. Компјутерска анимација. 

11. Видови и начин на документација на завршна фаза во компјутерската симулација. 

 

 

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

учење, Индивидуална работа, тимска работа, консултации. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Проектна задача 25 

17.2. Индивидуална работа (презентација: писмена и усна) 25 

17.3. Активност и учество  50 бода 

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 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

самоеваулација 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Alan Watt 3Д Компјутерска 

графика 

Addison 

Wesley; 3 

edition 

2000 

2.     

3.     

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 

Конструктивни системи 

2. Код 2FP162417 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

3 / 5 7. Број на ЕКТС 

кредити  

4 

8. Наставник В.Проф. д-р Мирче Кокалевски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување познавања од областа на 

проектирањето на различни конструктивни системи.   

11. Содржина на предметната програма: Предавања: Основни принципи при 

организирање на конструктивни системи во дизајн проектите. Начини на организирање 

на елементите на системот и нивно меѓусебно поврзување во системот.  Примена на 

различни материјали за оформување на конструктивни системи. Примена на метални, 

дрвени и други современи материјали за организирање на конструктивни системи. 

Проектирање и реализација на конструктивни системи. Организирање на скали.  Вежби: 

Изработка на елаборати кои содржат елементи на различни конструктивни системи.   

12. Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на самостојна работа, метод на 

технички помагала 

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

14. Распределба на расположивото 

време 

30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 



16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 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, 

Индивидуалната 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. Андреа 

Деплацес 

Конструирање 

архитектура - 

материјали, процеси, 

структури 

Ars Lamina 2012 

2. Самуел М. Ален 

Едвин Л. Томас 

Структура на 

материјалите 

Датапонс 2011 

3. Slobodan Ilic Klasicni drveni krovovi Gradjevinska 

knjiga, Beograd 

1992 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Muravljov M. 

Stefanovic. B.  

Zidane i drvene 

konstrukcije zgrada 

Građevinski 

fakultet , Beograd 

1999 

2. Ivan Tomičić Betonske konstrukcije DHGK, Zagreb 1996 

3. Jure Radić i 

suradnici 

Betonske konstrukcije Građevinski 

fakultet, Andris, 

Zagreb 

2006 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Дизајн на мебел  

2. Код 2FP164417 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Катедра Архитектура и дизајн 

                

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

6. Академска година / семестар 3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Вон.проф. Катерина Деспот 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со композициски средства во создавањето на мебелот 

начинот на проектирање и создавање на мебел како најбитен сегмент во едно затворено 

ентериерно пространство. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед  

2.Видови на мебел 

3.Категории на мебел 

4. Mебел за седење 

5. Материјали кои се користат за мебел за седење 

6.Мебел за складирање 

7. Видови на корпусен мебел според функционалната намена 

8.Материјали кои се користат во корпусниот мебел 

9. Мебел за спиење 

10. Основни потреби за проектирање на мебел за спиење 

11. Маси и видови на маси 

12. Многуфункционален мебел 



12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 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) 

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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Петрова Опис мебели и 

интериор 

Софија 2012 

2. Беджев Иван, В света на стиловете 

мебел 

Софија 2000 

3. L. See The interior  2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Claire Downey Neo Furniture  2012 

2. Sebastian Conran and 

Mark Bond 

Furniture  2014 

3.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Осветлување во простор 

2. Код 2FP163617 

3. Студиска програма Пејзажна архитектура 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

3 / 5 7. Број на ЕКТС 

кредити  

4 

8. Наставник В.Проф. д-р Мирче Кокалевски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Стекнување  познавања од областа 

на организрање на ентериер,  од аспект на согледување на  различни видови на 

илуминација, осветлување со дневно, амбиентално,  рефлексно, дифузно и друг вид на 

осветлување. 

11. Содржина на предметната програма: Предавања: Основни принципи при 

организирање на ентериер од аспект на осветлување во рамки на дизајн проектите. 

Начини на организирање на светлечките тела и нивно меѓусебно поврзување во целината 

на системот.  Примена на различни материјали за оформување на осветлување.  Примена 



на различни материјали за организирање на системи за осветлување. Проектирање на 

различни дизајни на светечки тела. Комбинација на светлина и боја во просторот. Вежби: 

Изработка на елаборати кои содржат елементи на различни начини на осветлување на 

просторот.    

12. Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на самостојна работа, метод на 

технички помагала 

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

време 
30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 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, 

Индивидуалната 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. Lidija Gjokic Osvetljenje u arhitekturi Arhitektonski 

fakultet , Beograd 

2007 

2. Петар Намичев Илуминација на 

ентериер 

ЕУРМ, Скопје 2010 

3. Мирче 

Кокалевски 

Основи и елементи на 

проектирање 1 

ЕУРМ,  Скопје 2009 

     

22.2. Дополнителна литература 



Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Karlen Mark Lightning design basics John Willey & 

sons 

2004 

2. Норберт Лехнер Затоплување, ладење, 

осветлување 

Ars Lamina 2011 

3. Elisabeth 

Wildhide 

The Light Watson Guptil 

publications 

2000 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Заштита на природното наследство 

2. Код 2FP140317 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година / семестар            3/5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

   4 

8. Наставник Проф.д-р Блажо Боев 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на знаења кои се поврзани со природното наследство и неговата заштита 

11. Содржина на предметната програма:  



Категоризација на природното наследство во Република Македонија Општи природни 

резервати (национални паркови – Маврово, Галичица, Пелистер,) Строги природни 

резервати, научно-истражувачки природни резервати,  Предели со посебни природни 

каратеристики и карактеристични пејсажиПосебни природни резервати Одделни 

растителни и животински видови надвор од природните резервати Споменици на 

природата Преглед на заштитеното природно наследство во Македонија Идни 

активности за заштита и управување на природното наследство Геопаркови 

Национална легислатива и ЕУ-легислатива 

12. Методи на учење:Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  изучување на 

практични случаи, изработка на Индивидуална работа. 

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

време 
30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 

2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 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) 

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, Индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нead, L Cultural Landscapes 

and Environmental 

Change 

 Arnold, 

London. 

2000. 

     

     

     



22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Проектирање 2 

2. Код 2FP170717 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 3 / 6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Проф. Д-р Петар Намичев 



9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено средно училиште 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Проектирање на општествени (јавни) 

простори 

 Целите на овој предмет е студентите е да ги согледаат и совладаат основните 

карактеристики на општествените (јавни) просторни структури (административни, 

угостителски, трговски и сл.) како и урбано пејзажните концепти на просторот. 

Притоа се дефинираат основните просторни елементи, нивна типологија и примена 

преку одредени методи на проектирање. Пред се акцентот се однесува на дефинирање 

на структурата на просторната форма од аспект на конструктивно решение, 

стандардицација на просторни форми и применета опрема  (мебел), естетско 

ентериерно обликување, како и урбаното уредување на отворените пејзажни површини 

со елементи вклопливи во решението на целината. 

11. Содржина на предметната програма:  

Преку наставата и вежбите по овој предмет студентите треба да ја совладаат материјата 

од областа на основните елементи кои ја формираат просторна структура на и 

општествените (јавни) просторни целини, дефинирање на методи за нејзино 

проектирање.  

Во текот на наставната програма се опфатени хронологијата на развојот на јавните 

просторни форми, одредување на основните елементи на архитектонскиот контекст на 

просторот, обработка на конструктивните елементи, анализа на просторните елементи 

во ентериерот и урбаното и пејзажно обликување во просторот на целината и сл.  

Притоа наставните единици обработуваат теми од областа на проектирањето на 

просторните елементи и единици, кои се однесуваат на типологија на различни 

просторни концепти, ги дефинираат најзначајните компоненти на структурата (мебел, 

преградни просторни елементи, конструктивни елементи, светлечки конструктивни 

елементи, избор на совремни материјали и сл.). Во понатамошните елементи од 

наставата се опфатени димензионирањето на различните просторни структури и 

дефинирањето на финалната просторна структура (ентериер, просторно пејсажно и 

урбано), според применетото решение. 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, 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  

(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 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

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 Индустриски дизајн 

2. Код 2FP162517 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.    Joedicke J. Office and administration 

buildings 

Karl Kramer 

Stutgardt 

1975 

2.    Лазаров В.    Обшествени сгради Техника, 

София 

1959 

3. Чипан Борис  Проектирање на 

општествени згради 

УКИМ, 

Скопје 

1976 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lopez F.     Commercial buildings Dodge 

corporation, 

New York   

1953 

2. Sanches Vidella Alex    Atlas of office interiors Rockport 2008 

3.     



4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 3 / 6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник проф. д-р. Катерина Деспот 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Се следи историскиот развој на индустрискиот дизајн во сите етапи од сите аспекти. 

Материјалот го следи развојот на индустрискиот дизајн, ги дефинира карактеристиките 

од секој од нив, ги бара и открива нај високите достигнувања, поставува основни 

прашања за изучување на индустриски создадените производи во ентериерите и 

екстериерите, особено на светски примероци. 

Во теоретскиот дел од скриптата се посочени сите елементи од дизајнот кои треба да 

разбудат задоволство кај крајниот корисник на производот. 

Акцентот во теоретскиот дел е ставен врз формата како главен двигател во создавањето 

на диајнот и е проследен целиот дизајнерски процес од анализа до детален дизајн. 

Како заклучок може да се каже дека индустрискиот дизајн е силен спој со уметноста и 

науката го подобрува изгледот, ергономијата, функционалноста  дури и употребата на 

производот, исто така може да се користи за да се подобри пазарната вредност дури и 

производството. Улогата на индустрискиот дизајнер е да креира и спроведува 

дизајнерски решенија за формата, употребата, ергономијата, маркетингот, развојот и 

продажбата. 

11. Содржина на предметната програма:  

1. Минатото на предметниот свет 15 

 2 Суштина на дизајнот – основни термини и определби  

3.Современи тенденции во развој на дизајнот  

4.Дизајнот како систем – основни видови дејности и функции во системот  

5.Со една линија може да се постигне се  

6.Теорија на форма – Примена на формите во индустрискиот дизајн  

7.Креативност  

8.Естетиката на производот  

9.Специфика на креативните методи за дизајнерско проектирање  

10.Карактеристични црти и насоченост на дизајнерски процес  

11.Основни елементи и етапи на дизајнерско проектирање  

12.Оргаанизирано проектирање на индустриски форми  

13.Формирање на професијата ”дизајнер”  

14.Право на сопственост за индустриски дизајн  

15.Прототипoви во процесот на развој на производот 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, 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  

(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 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Катерина Деспот, Васка 

Сандева 

 

Индустриски дизајн УГД 2015 

2. Шарлот, Питър Фийл, Индустриски дизайн Алианс-97 2001 

3. Шарлот, Питър Фийл, Дизайн на 20ти век Алианс-97

  

2001 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Quarante industrijskog dizajna, Zagrebu 1984 

2. M. Tambini, The look of the century – 

Design icons of the 20th 

century, 

London, 1999. 

3. J. de Noblet, Dizajn – pokret i šestar, Zagreb  1999 



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

 

1. Наслов на наставниот предмет Дизајн на канцелариски мебел и ентериер 

2. Код 2FP164517 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Катедра Архитектура и дизајн 

Модул – Дизајн на ентериер и мебел 

                

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

6. Академска година / семестар 6 /   3 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Вонр.проф. Катерина Деспот 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со композициски средства во обемно просторна 

композиција на ентериер и формообразување на мебел.  

11. Содржина на предметната програма:  

1. Ентериер за уредување на канцеларии 

2. Развој на ентериерот и мебелот за канцеларии 

3. Стратегии за планирање на работното место 

4. Алтернативни решенија за плланирање на работното место 

5. Ентериер и канцелариски мебел –специфични карактеристики 

6. Ентериер-одраз на новите начини на работа 

7. Функција 

8. Конструкција 

9. Материјали  

10. Мода 

11. Современи канцеларии-работни места 

12. Преглед на најновите тенденции за уредување на канцелариски простор 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: писмена и 

усна) 

10 бодови 



17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

1. Наслов на наставниот предмет Ергономија  

2. Код 2FP161817 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и емебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 3/6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник доц. д-р Марија Хаџи-Николова 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Запознавање на студентите со ергономското дизајнирање на машините, уредите и 

предметите кои се користат во работата и секојдневното живеење, ергономско 

дизајнирање на мебелот со цел олеснување на работата и условите за живеење. 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Петрова Опис мебели и 

интериор 

Софија 2012 

2. К. Бојчев Интериор Софија 1999 

3. L. See The interior  2007 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Claire Downey Neo Furniture  2012 

2. Sebastian Conran and 

Mark Bond 

Furniture  2014 

3. Беджев Иван, В света на стиловете 

мебел 

Софија 2000 



11. Содржина на предметната програма:  

1. Вовед, цели и задачи на ергономијата како начна дисциплина; 

2. Принципи за ергономско дизајнирање; 

3. Поим за антропологија и антропометрија; 

4. Примена на антропометриските димензии при дизајнирање на ентериерот;  

5.  Улогата на ергономијата во подобрување на квалитетот на работа и живеење; 

6. Ергономско дизајнирање на сигналните уреди;  

7. Ергономско дизајнирање на командните уреди; 

8.  Насоки за ергономско дизајнирање на работното место и канцелариите; 

9. Ергономско дизајнирање на осветлувањето во просториите; 

10. Влијание на микроклиматските услови во просториите (термален комфор);  

11. Бучавата како физички фактор во работната средина и просториите за живеење; 

12. Влијание на технолошките промени врз работата и секојдневното живеење 

12. Методи на учење: Предавања, вежби, електронско учење, Индивидуална работа, тимска 

работа, проект, консултации. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1 Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи  15 часови 

16.2 Самостојни задачи 15 часови 

16.3 Домашно учење 45 часови 

  16.4 Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

17. Начин на оценување 

 

17.1. Тестови и усен испит 

 

70 

17.2. Индивидуална работа/ проект ( презентација: писмена 

и усна) 

10 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) А 

од 51 до 60 бода 6 (шест) B 

од 61 до 70 бода 7 (седум) C 

од 71 до 80 бода 8 (осум) D 

од 81 до 90 бода 9 (девет) E 

од 91 до 100 бода 10 (десет) F 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

22. Литература 



 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Графички дизајн 

2. Код 2FP170817 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 3/6 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):  

Стекнување знаења од областа на графички дизајн на објекти. 

      

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. 
Дејан Мираковски 

Марија Хаџи-Николова 

Ергономија 

(Рецензирана 

скрипта) 

Универзитет „Гоце 

Делчев“ Штип 

ISBN 978-608-244-

249-5 

2015 

2.     

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



11. Содржина на предметната програма:  

 

• Дефинирање на графички дизајн 

• Дизајн на објекти 

• Дизајн на околина за работа 

• Одредување на целна група 

• Претставување и исцртување на простор 

• Техники на мапирање 

• Геометриски простор и операции 

• Бои и компјутерски графики 

• Рендерирање и дефинирање на важни карактеристики во графички дизајн. 

• Печатење и  

• Видови и начин на документација на завршна фаза во графички дизајн. 

 

 

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

учење, Индивидуална работа, тимска работа, консултации. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Проектна задача 25 

17.2. Индивидуална работа (презентација: писмена и усна) 25 

17.3. Активност и учество  50 бода 

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 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. Задолжителна литература 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет  Практична настава  

2. Код 2FP171617 

3. Студиска програма Пејзажна архитектура 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за природни и технички науки  

Катедра за Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 3 / 6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

 2 

8. Наставник Ментор за практична настава од листата на ментори  

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Alan Watt 3Д Компјутерска 

графика 

Addison 

Wesley; 3 

edition 

2000 

2. Steven J. Gortler Foundations of 3D 

Computer Graphics 

The MIT 

Press, 

Cambridge, 

Massachuse

tts, London 

2012 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     



утврдени со Одлука од ННС  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на 

студентите со нивна практична работа во различни стопански субјекти со дејност од областа на 

студиската програма.  

11. Содржина на предметната програма:  

Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 30 дена 

во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. 

Практичната настава се изведува во капацитетите на Факултет за природни и технички науки 

факултет, УГД – Штип, каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на 

соодветните лаборатории во доменот на студиската програма.  

Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на студиската програма 

по претходно склучен договор. 

Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите 

ги извршуваат под менторство и постојана контрола од меторите на практичната настава и/или 

одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот субјект и на тој начин стекнуваат 

практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. 

Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за 

секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот 

ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во стопанскиот субјект во кој 

ја изведувал праксата. 

  

12. Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за 

практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената пракса. 

Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: 

- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен 

весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и 

-  Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13). 

13. Вкупен расположив фонд на време  2 ЕКТС х 30 часа = 60 часа 

14. Распределба на расположивото време  0+0+0+30+30 = 120 часа (0+0+2) 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 

/ 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

/ 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 30 часа 

16.3. Домашно учење 30 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  / 

17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: писмена и 

усна) 

/ 

17.3. Активност и учество / 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

19. Услов за потпис и за стекнување  

4 ЕКТС 

Услов за добивање потпис и за стекнување на 



4 ЕКТС е реализација на практичната настава предвидена во  

студиската програма, предаден дневник со евиденција за 

секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од 

факултетот) и 

екстерен ментор (од стопанството). 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 

 

 

 

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот предмет Мултифункционални простори 

2. Код 2FP163717 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 4/ VII 7. Број на ЕКТС 

кредити 

8 

8. Наставник Проф. Д-р Петар Намичев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено средно училиште 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

 Целите на овој предмет е студентите е да ги согледаат и совладаат основните 

карактеристики на просторните форми на мултифункционалните (повеќенаменските) 

просторни целини. Притоа се дефинираат виталните елементи од различни 

функционални простори, кои претставуваат една комплексна просторна целина 

(станбени,  јавни простори), како и нивно меѓусебно комбинирање. Пред се акцентот е 

на трансформацијата на просторот и неговите елементи (мебел, опрема) во друга 

намена и форма, како и трансформацијата на урбаното уредување на отворените 

пејзажни површини со елементи на мултифункционалност. 



11. Содржина на предметната програма:  

Преку наставата и вежбите по овој предмет студентите треба да ја совладаат материјата 

од областа на развојот основните елементи на мултифункционалните простори.  

Во текот на наставната програма се опфатени хронологијата на развојот на 

повеќенаменските просторни форми, елементи на архитектонскиот контекст на 

просторот, обработка на конструктивните елементи, анализа на просторните елементи 

кои влијаат на повеќенаменската форма во ентериерот и пејзажното обликување во 

просторот и сл. Притоа наставните единици обработуваат теми од областа на 

проектирањето на просторните елементи со повеќе намени, типологија на различни 

просторни концепти, димензионирањето на мултифункционалниот мебел, 

димензионирање на мултифункционалните урбани елементи и сл. Во понатамошните 

елементи од наставата се опфатени типовите комбинирани конструктивни системи кои 

формираат мултифункционални решенија во ентериерот и во пејзажното опкружување. 

Завршните теми обработуваат примена на најсовремени методи на 

мултифункционални простори, со примена на високотехнолошки материјали. 

. 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

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 Обликување на јавни простори 

2. Код 2FP163817 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

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

кредити 

8 

8. Наставник проф. д-р Васка Сандева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Целта на предметот е запознавање со проблемите поврзани со обликувањето на јавните 

простори. Да анализираат и дијаграмски да ги претстават забележливите 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Nojfert E.  Arhitektonsko 

projektovanje, 

Gradjevinska 

knjiga, 

Beograd, 

1981 

2.  J. Panero, M. Zelnik    Antropometrijske mere i 

enterijer 

Gradjevinska 

kniga, 

Beograd 

1990 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Flynn J.   Architectural interior 

systems 

Litton 1971 

2. Hudson JaniferLaurence  Interior architecture now King 

publishing 

2008 

3.     



карактеристики на местото кое е предмет на нивниот интерес. Да ги разберат и 

применат различните етапи на креативниот процес на мислење на еден јавен проект. Да 

ја анализираат дадена програма и да развијат јасен концепти. 

11. Содржина на предметната програма:  

- Обликување на јавни простори -  ентериери - пејзажно обликување 

- Човек – комуникација 

- Отвореност- затвореност, растојание – блискост, полно – празно, однадвор и 

одвнатре, светло – темно, сенка и светлина; како и социолошките, етичко 

естетски аспекти во обликувањето на јавните простор. 

- Забележување – анализа - концептуализација - програмирање - синтеза. 

- Структура на формите во обликувањето на јавни простори 

- Специфика во просторно решение на современите пространства 

- Фактори кои го определуваат обликувањето - во внатрешниот и надворешниот 

простор 

- Надворешниот и внатрешниот простор 

- Семестралната задача е примарно структурирана околу темата куќа, стан, 

сквер, парк, и како основна форма на живеењето, и како физичко место на 

секојдневно живеење.  

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 8 ЕКТС х 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 45+30+30+60+75 = 240 часа (3+2+2) 

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 

(15 недели х 3 часа = 45 

часа) 

45 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 60 часа 

16.3. Домашно учење 75 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

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 Простор и авангарден дизајн 

2. Код 2FP163917 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

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

кредити 

6 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cliff Moughtin URBAN DESIGN – 

Street and Square, 

Architectural 

Press  

1992 

2. Васка Сандева, Катерина 

деспот 

Предавања за 

обликување на 

простори 

  

3. Cliff Moughtin URBAN DESIGN - 

Method and Techniques 

Architectural 

Press  

1999 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Нан Елиен Посмодерни урбанизам Орион арт 2002 

2. Cliff Moughtin URBAN DESIGN - 

Ornament and decoration 

Architectural 

Press 

1995 

3. Cliff Moughtin URBAN DESIGN - 

Green Dimensions 

Architectural 

Press  

1995 



8. Наставник проф. д-р Катерина Деспот 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со композициски средства во обемно просторна 

композиција на ентериер и формообразување на мебел.  

11. Содржина на предметната програма:  

1. Современи тенденции во дизајн 

2. Современит материјали за дизајн 

3. Авангарден пристап во дизајнот 

4. Просторот како причина за авангарден дизајн 

5. Морфологија на предметите 

6. Естетически индикатори. Формирање на уметнички проектирана слика 

7. Боја во авангарден дизајн 

8. Гепметриски илузии, илузии во природата, невозможни форми.  

9. Форма без правец. Карактеристики . Видови контрасни односи. 

10. Форма без правец .Површински структури. Светлина и простор. 

11. Форма во една насока. Карактеристика. Видови контрастни односи. 

12. Форма во една насока. Изградба на определена форма. во два реда. 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, 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  

(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 30 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 



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 

Материјали 2 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Tambini.M.  The look of the century – 

Design icons of the 20th 

century, 

London 1999 

2. Катерина Деспот, васка 

Сандева 

Индустриски дизајн УГД 2015 

3. T. Publishing Avantgarde Design 

Postcard Book 

Paperback 1995 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. T. Brohan, T. Berg  Avantgarde Design, 

1880-1930 

Paperback 1994 

2. Wiener Werkstatte Avantgarde, Art Deco, 

Industrial Design 

German 1984 

3. Kevin Lynch The image of the sity TheMIT press 1960 



2. Код 2FP172117 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв 

6. Академска година / 

семестар 

3 / 6 7. Број на ЕКТС 

кредити  

4 

8. Наставник проф. Тена Шијакова-Иванова 

проф. Борис Крстев 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Основната цел на предметот е студентите да стекнат знаења за  материјалите  кои се 

користат во пејсажната архитектура и во внатрешниот и надворешниот дизајн. 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед. Полимери и пластични маси. Композитни материјали. Хидроизолациони 

материјали. Материјали за топлотна заштита. Материјали за звучна изолација. 

Материјали за заштита од пожар. Материјали за антикорозивна заштита.  Мулти 

сензорни материјали, динамички материјал. Нови наноматеријали и нивни својства. 

12. Методи на учење:  

Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  изучување на практични 

случаи, изработка на Индивидуална работа. 

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

време 
30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 

2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 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 

 



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 

 Ален и Томас Структура на 

материјалите 

превод  

     

     

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Реј Хитчисон и 

Џероми Креиз 

 

Етнички пејзажи во 

урбаниот свет 

превод  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Прилог бр.3 

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Покривни   градини  

2. Код 2FP171117 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

3 /7 (седми) 7. Број на ЕКТС 

кредити  

4 

8. Наставник В.Проф. д-р Мирче Кокалевски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Стекнување  познавања од 

тематиката на согледување на  различни видови на покривни градини, залени оази, 

преку изработување на соодветни дизајн проекти.  

11. Содржина на предметната програма: Предавања: Основни принципи при оформување 

на покривни градини. Анализа на елементите на покривните градини, од аспект на 

проектирање различни видови на покривни градини, предвидени на нови објекти или 

при реконструкција на постојни објекти кои имаат рамни тераси. Третман на 

озеленување на средината, со примена на еколошки принципи, заштита на енергија, 

третман на вода, квалитет на воздух, естетски аспекти на човековата околина. 

Проектирање на различни покривни градини на различни простори. Вежби: Изработка 

на елаборати кои содржат елементи на различни покривни градини на различни објекти.    

12. Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на самостојна работа, метод на 

технички помагала 

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

време 
30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 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. до 50 бода 5 (пет) (F) 



Kритериуми за оценување 

(бодови/ оценка) 

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, 

Индивидуалната 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. Франческа 

Прина 

Архитектура: 

елементи, материјали, 

форми 

Ars Lamina 2011 

2. Ерих Гама, 

Ричард Хелм, 

Ралф Џонсон, 

Џон Влисидес 

Облици за дизајн, Ars Lamina 2011 

3. Мирче 

Кокалевски 

Ниски терасасти 

структури на коси 

терени 

Тектон, Скопје 2000 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Едвард Ален Како функционираат 

градбите - природниот 

ред на архитектурата 

Ars Lamina 2009 

2. Хауард Дејвис Култура на градење Ars Lamina 2009 

3. Вон Бредшо Објектите и животната 

средина 

Ars Lamina 2012 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Реализација на проект 

2. Код 2FP164017 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

3 / 7  7. Број на ЕКТС кредити  4 

8. Наставник В.Проф. д-р Мирче Кокалевски 

9. Предуслови за 

запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување познавања од областа на 

организирањето на реализацијата на дизајн проекти.  

11. Содржина на предметната програма: Предавања: Основни принципи при 

организирање на реализацијата на дизајн проектите. Начини на организирање на 

реализацијата. Учесници во процесот на реализирање. Компетенции и начини на 

реализирање. Договорни сграни на реализацијата. Учество на различни фази во текот на 

реализацијата на дизајн проектите. Принципи на договарање. Заклучување на договор. 

Планови за успешна реализација и контрола на текот на реализацијата. Надзор на 

реализацијата. Можни пречки и начини  на решавање. Реализирање на проекти. 

Користење на просторот и одржување. Вежби: Изработка на елаборати кои содржат 

елементи на реализацијата на дизајн проекти.  

12. Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на самостојна работа, метод на 

технички помагала 

13. Вкупен расположив фонд на 

време 
4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 

14. Распределба на расположивото 

време 
30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 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, 

Индивидуалната 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. Алан К. Творт, 

Џ. Гордон Рис 

Проект менаџмент 

во градежништвото 

Ars Lamina 2010 

2. Burghardt, M Projektmanagement Siemens 
Aktiengesellschaft 

1988 

3. Ozmić, M. A.; 

Baljkas, S. 

Projektni menadžment Sinergija 

nakladništvo 

2005 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. International 

Federation of 

Consulting 

Engineers  

Услови за договори 

за проектирање -

градба и договор по 

системот„ клуч на 

рака“ 

Ars Lamina 2009 

2. International 

Federation of 

Consulting 

Engineers  

Услови на договор за 

градба на постројки 

и дизајн-изведба, 

Ars Lamina 2009 

3. International 

Federation of 

Consulting 

Engineers  

Услови на договор за 

проектирање, 

изградба и изведба 

на проекти, 

Ars Lamina 2009 

     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот 

предмет 

Еко  Дизајн  

2. Код 2FP164117 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на 

студиската програма 

(единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

Прв 

6. Академска година / 

семестар 

3 / 7 7. Број на ЕКТС 

кредити  

4 

8. Наставник В.Проф. д-р Мирче Кокалевски 

9. Предуслови за 

запишување на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Стекнување  познавања од 

тематиката на согледување на  различни видови на еко дизајн, преку изработување на 

соодветни еко дизајн проекти.  

11. Содржина на предметната програма: Предавања: Основни принципи при оформување 

на еко дизајн проекти. Анализа на елементите на еко дизајнот, од аспект на проектирање 

различни простори со примена на еко материјали, еколошки принципи, заштита на 

природните вредности, аспекти на енергија, рециклирање, третман на вода, отпадоци, 

квалитет на воздух, почва, со комплексни согледувања на компонентите на човековата 

околина. Проектирање на различни еко дизајни за различни простори. Вежби: Изработка 

на елаборати кои содржат елементи на различни еко дизајни на просторот.    

12. Методи на учење: Метод на усно излагање, метод на самостојна работа, метод на 

технички помагала 

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

време 
30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. Други форми на 

активности 

16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 



16.3. Домашно учење 45 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, 

Индивидуалната 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. Франческа 

Прина 

Архитектура: 

елементи, материјали, 

форми 

Ars Lamina 2011 

2. Ерих Гама, 

Ричард Хелм, 

Ралф Џонсон, 

Џон Влисидес 

Облици за дизајн, Ars Lamina 2011 

3. Мирче 

Кокалевски 

Проектирање на 

ентериер 

ЕУРМ, Скопје 2007 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Аксел Ритер Паметни материјали 

во архитектрата 

Ars Lamina 2011 

2. Мирче 

Кокалевски 

Онови и елементи на 

проектирање 2 

ЕУРМ, Скопје 2010 

3. Вон Бредшо Објектите и животната 

средина 

Ars Lamina 2012 

     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Обликување на сложени просторни структури 

2. Код 2FP164217 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 4/VIII 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. Д-р Петар Намичев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Завршено средно училиште 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Сложени просторни структури 

 Целите на овој предмет е студентите е да ги согледаат и совладаат основните 

карактеристики на сложените просторните структури, односно сложените просторни 

форми со повеќе наменски простори или целини. Притоа се дефинираат виталните 

елементи од различните единечни функционални простори, кои сочинуваат една мулти 

комплексна просторна целина (станбени,  јавни простори), како и нивно меѓусебно 

комбинирање. Пред се акцентот се однесува на комплексноста на формата од аспект на 

конструктивно решение, просторни форми и применета опрема  (мебел), како и 

урбаното уредување на отворените пејзажни површини со елементи вклопливи во 

комплексноста на решението на целината. 

11. Содржина на предметната програма:  

Преку наставата и вежбите по овој предмет студентите треба да ја совладаат материјата 

од областа на основните елементи кои ја формираат сложена просторна структура и 

дефинирање на методи за нејзино создавање.  

Во текот на наставната програма се опфатени хронологијата на развојот на 

повеќенаменските просторни форми и комплексни содржини, одредување на 

основните елементи на архитектонскиот контекст на просторот, обработка на 

заедничките конструктивните елементи, анализа на просторните елементи кои се 

прклопуваат и се застапени кај различни просторни целини во ентериерот и урбаното и 

пејзажно обликување во просторот и сл.  

Притоа наставните единици обработуваат теми од областа на проектирањето на 

просторните елементи во една сложена просторна структура,кои ја обработуваат 

типологија на различни сложени просторни концепти, ги дефинираат најзначајните 

компоненти на структурата (мебел, преградни просторни елементи, конструктивни 



елементи, светлечки конструктивни елементи, избор на совремни матријали и сл.). Во 

понатамошните елементи од наставата се опфатени  

димензионирањето на различните просторни структури и дефинирањето на финалната 

сложена просторна структура (ентериер, просторно пејсажно и урбано), според 

применетото решение 

. 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 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) 

15 часа 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење 45 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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

22. Литература 



 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Проектирање 3 

(Проектирање на простори со ограничено 

користење – Ентериер (колективно домување), 

Екстериер (хотели, детски градинки, училишта, 

спортско рекреативни објекти). 

2. Код 2FP171217 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 4 / 8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник   проф.  д-р Катерина Деспот 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со композициски средства во обемно просторна 

композиција на ентериер и формообразување на мебел.  

11. Содржина на предметната програма:  

- Развој на проектирање – проектирање на ентериери - пејзажно проектирање 

- Поими, дефиниција; модели, специфики во методологијата на проектирање. 

      

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   Norberg Shulc K. Egzistencija, proctor I 

arhitektura 

Gradjevinska 

knjiga, 

Beograd, 

2002 

2.   Gidion S.   Proctor vreme , 

arhitektura 

Gradjevinska 

knjiga, 

Agora, 

Beograd, 

1965 

3. Несторовиќ Б.  Станбене зграде, Универзитт 

у Београду, 

Народна 

књига 

1962 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Broadbent G.   Design in architecture John Wiley 

&sons, London 

1977 

2. Hudson JaniferLaurence   Interior architecture now King 

publishing 

2008 

3.     



- Процес на проектирање. Од идеја до реалицација. 

- Композиција на план, постојани и променливи елементи. 

- Структура на формите во проектирањето 

- Специфика во просторно решение на современите пространства 

- ФАКТОРИ КОИ ГО ОПРЕДЕЛУВААТ ПРОЕКТИРАЊЕТО - во внатрешниот и 

надворешниот простор 

- АНАЛИЗА НА ТЕХНОЛОШКИТЕ ПОТРЕБИ 

- Карактеристики на надворешниот и внатрешниот простор 

- Експериментален модел во проектирање 

- Предности и можности за создавање на модели. Критична анализа 

- Врската помеѓу материјалот и технологијата во проектирањето 

- Појава на нови методи за време на проектирање 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 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) 

15 часа 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часа 

16.3. Домашно учење 45 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: 

писмена и усна) 

10 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 

од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

60% успех од сите предиспитни активности т.е. 

42 бодови од двата колоквиуми, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

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 Дизајн на урбан простор 

2. Код 2FP164317 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 4 / 8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник   проф.  д-р Васка Сандева 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Запознавање на студентите со композициски средства во обемно просторна 

композиција на ентериер и формообразување на мебел.  

11. Содржина на предметната програма:  

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Рајчева Внатрешна архитектура Софија 1998 

2. Liljana Vujkovic, Tehnika Pejzaznog 

Projektovanja 

Београд 2003 

3. Нојферт Архитектонско 

проектирање 

Скопје 2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Liljana Vujkovic Pejzna arhitektura Београд 1995 

2. Делчо Сугерев Градинско – парково и 

пејзажна уметност 

Софија 1976 

3. О. Гроздев Интериор Софија 1993 



- Вовед во предметната програма. Основни категорија на урбан простор.  

- Кратка историја и појава на урбани структури  

- Предмет на урбан простор  

- Основни принципи и задачи  

- Класификација на објекти за урбан дизајн . 

- Функционалана анализа на инструментална и адаптирачка функција на урбан 

простор.  

- Фактори на интеграција и интегративна функција на урбан простор.  

- Социјални аспекти на урбан простор 

- Гратски дизајн и ергономија   

- Методи  на системот за урбан дизајн 

- Архитектоника и просторно создавање на елементи за урбан простор  

- Принципи во создавање на синтеза на урбан простор 

12. Методи на учење: предавања со Power Point презентација, дискусии, изработка на 

Индивидуална работа, консултации 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 ЕКТС х 30 часа = 120 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  
15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 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) 

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, 

Индивидуалната, редовноста на предавања и 

вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

1. Наслов на наставниот предмет Дизајн техники на презентација 

2. Код 2FP171317 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 4/8 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

1. B. Mirkovic, Основи на урбанизмот Београд 1976 

2. Д. Ж. Мартинес Тектониката како 

теорија на формата и 

формообразувањето 

Софија 2000 

3. М. Жиков Просторно планирање Скопје 2005 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J.Lang  URBAN DESIGN A 

TYPOLOGY OF 

PROCEDURES AND 

PRODUCTS 

London 2004 

2. C. Moughtin, P Shirley URBAN DESIGN: 

GREEN DIMENSIONS 

Oxford 2005 

3. C. Moughtin, R. Cuesta, URBAN DESIGN: 

METHOD AND 

TECHNIQUES 

Oxford 1999 



8. Наставник Доц. д-р Александар Крстев 

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување знаења од областа на дизајн техники на презентација во применетата 

уметност и дизајн. 

11. Содржина на предметната програма:  

 

12. Вовед во цртање во внатрешен дизајн 

13. Дизајн процес и приклучни графики 

14. Дизајн на работна околина 

15. Одредување на целна група 

16. Дигитални цртежи и графички модели 

17. Форми и техники на презентација 

18. Визуелни елементи во презентацијата 

19. Типографија, зборови и дијаграми во презентација 

20. Технологија и алатки за презентација 

21. Постер презентирање и останати видови на презентациски техники 

 

 

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

учење, Индивидуална работа, тимска работа, консултации. 

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

14. Распределба на расположивото време 30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

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

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Проектна задача 25 

17.2. Индивидуална работа (презентација: писмена и усна) 25 

17.3. Активност и учество  50 бода 

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 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоеваулација 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Maureen Mitton Interior Design Visual 

Presentation: A Guide to 

Graphics, Models and 

Presentation techniques 

John Wiley 

& Sons 

2012 

2. Matt Carter Designing Science 

Presentations: A Visual 

Guide to Figures, 

Papers, Slides, Posters, 

and More 

Academic 

Press 

2012 

3.     

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 Архитектонско градежен камен 

2. Код 2FP118617 

3. Студиска програма Дизајн на ентериер и мебел 

4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 

Факултет за природни и технички науки 

Архитектура и дизајн 

5. Степен (прв, втор, трет 

циклус) 

прв 

6. Академска година / семестар 3 / 5 7. Број на ЕКТС 

кредити 

4 

8. Наставник Проф. д-р. Блажо Боев 

9. Предуслови за запишување 

на предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Во оваа дисциплина студентите ќе ги изучат методите кои се применуваат при 

истражувањето на архитектонско-градежниот камен, 

11. Содржина на предметната програма:  

Вовед, Геолошка и генетска класификација на карпите Комерцијална и практична 

поделба на АГК, Инжинерска класификација на карпите, Технички својства на каменот, 

Современа употреба на каменот, Одржување на вградениот камен, Истражување на 

наоѓалишта на камен, Механички својства на каменот, Методи  кои се  применуваат при 

истражувањето на каменот, Методи  кои се применуваат при истражувањето на каменот, 

Методи  кои  се применуваат при истражувањето на каменот. 

12. Методи на учење: : Предавања со   компјутерска  презентација,  дискусии,  изучување на 

практични случаи, изработка на Индивидуална работа. 

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

време 
30+15+15+15+45 = 120 часа (2+1+1)  

15. Форми на наставните 

активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 

2 х 15 =30 

30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 1х15 =15 

15 часови 

16. 16.1. Проектни задачи  15 часови 



Други форми на 

активности 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 

16.3. Домашно учење 45 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) 

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, Индивидуалната, 

редовноста на предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува 

наставата 

Македонски јазик 

21. Метод на следење на 

квалитетот на наставата 

Самоевалуација 

22. 

      

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Боев, Б, 

Стојанов, Р  

 

Петрографија Рударско-

геолошки 

факултет Штип 

1993 

2. Sinkankas, Ј., Field Collecting 

Gemstones and 

Minerals 

geosciencePr 1995 

3. Schumann, W Gemstones of the 
World, 

Sterling Pub, Co 

Inc 

2007 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
 

  

2.  
 

  

  
 

  

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. Наслов на наставниот предмет  Практична настава – интердисциплинарен проект  

2. Код 2FP171617 

3. Студиска програма Пејзажна архитектура 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Факултет за природни и технички науки  

Катедра за Архитектура и дизајн 

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

6. Академска година / семестар 3 / 6 7. Број на ЕКТС 

кредити 

 4 

8. Наставник Ментор за практична настава од листата на ментори  

утврдени со Одлука од ННС  

9. Предуслови за запишување на 

предметот 

нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Стекнување на практични знаења од областа на студиската програма преку директна вклученост на 

студентите со нивна практична работа во различни стопански субјекти со дејност од областа на 

студиската програма.  

11. Содржина на предметната програма:  

Студентите изведуваат практична работа што опфаќа нивна задолжителна ангажираност од 30 дена 

во текот на семестарот со најмалку 1, а најмногу 8 часа на ден. 

Практичната настава се изведува во капацитетите на Факултет за природни и технички науки 

факултет, УГД – Штип, каде студентите активно учествуваат во апликативната работа на 

соодветните лаборатории во доменот на студиската програма.  

Студентите изведуваат практична работа и во стопански субјекти од областа на студиската програма 

по претходно склучен договор. 

Во текот на практичната работа студентите добиваат одредени конкретни работни задачи и истите 

ги извршуваат под менторство и постојана контрола од меторите на практичната настава и/или 

одговорните лица кои се и екстерни ментори од стопанскиот субјект и на тој начин стекнуваат 

практични знаења и вештини за што имаат теоретска основа. 

Во текот на реализацијата на практичната настава студентот е должен да води дневник за 

секојдневните активности, во кој добива потпис за реализираната дневна активност од интерниот 



ментор од единицата, како и од екстерниот ментор од стопанството, во стопанскиот субјект во кој 

ја изведувал праксата. 

  

12. Методи на учење: практична работа; консултации со менторите за пракса; водење дневник за 

практична работа; изработка на самостојна презетација од извршената пракса. 

Практичната настава која се реализира од областа на студиската програма е усогласена со: 

- Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен 

весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10), и 

-  Правилник за реализирање на практична настава за студентите на Универзитетот „Гоце Делчев“ 

во Штип (Универзитетски гласник бр. 28/13). 

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

14. Распределба на расположивото време  0+0+0+60+60 = 120 часа (0+0+4) 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска 

настава 

/ 

15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа 

/ 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 60 часа 

16.3. Домашно учење 60 часа 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови  / 

17.2. Индивидуална работа / проект ( презентација: писмена и 

усна) 

/ 

17.3. Активност и учество / 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

/ / 

19. Услов за потпис и за стекнување  

4 ЕКТС 

Услов за добивање потпис и за стекнување на 

4 ЕКТС е реализација на практичната настава предвидена во  

студиската програма, предаден дневник со евиденција за 

секојдневните активности потпишан од интерен ментор (од 

факултетот) и 

екстерен ментор (од стопанството). 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 

Самоевалуација 

22. 

     

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. 

Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.      

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. 

број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

 


