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Опис на програмата

Факултетот по Современи науки и технологии при УЈИЕ - Тетово е високообразовна установа чија основна задача е
вршење високообразовна, научноистражувачка дејност од областа на компјутерските науки, компјутерското
инженерство, бизнис-информатиката и  од областа на животната средина.

План-програмата за компјутерски науки е заснована врз усвоениот Болоњски модел на организирањето на студиите-
3+2.

Реорганизацијатана наставатаедизајнираназадагиисполнибарањатана локалниотпазар, ноистовремено ида
овозможимодерна иглобална перспектива.

Наставни цели на програмата:

Да им овозможи на студентите да се стекнат со пошироки комуникациски, јазични и аналитички вештини.
Да им овозможи на студентите да се стекнат со теоретски и практични знаења по компјутерски науки, и истите
да ги применува во реалниот живот.
Да  ги  оспособи  студентите  да  се  вклучат  во  развој  и  во имплементација  на различни софтверски
решенија.
Да ги оспособи студентите да работат на проекти, индивидуално или групни, кои по природа можат да бидат:
научно-истражувачки проекти, развојни проекти или практична работа.
Да им овозможи добра основа за понатамошно адаптирање на новите технолошки/пазарни промени како и
нивна примена.
Да овозможува вештини за поддршка при организирање, реализирање и при имплементирање методи и
процедури во други области.

Кариера

По успешно завршување на програмата, дипломираните студенти имаат можност да се вработат во различни области
во индустријата, и тоа: ИКТ ориентирани компании, бизнис сектор, јавна администрација и слично.

Со стекнатата диплома овие студенти ќе можат:
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1. Да ги користат компјутерскиот систем и информатичката технологија во секојдневието и пошироко.
2. Ефективно да ги применуваат изучуваните методи и алгоритми.
3. Да програмираат решенија за разни проблеми.
4. Да организираат бази на податоци, да ги  проектираат да ги имплементираат и  понатаму да ги  одржуваат  и 

да ги регулираат  перформансите.
5. Да ги проектираат  и да ги имплементираат компјутерските мрежи.
6. Ефикасно да ја користат интернет-технологијата.

Резултати од учењето
Знаење и разбирање

Стекнување на знаења и разбирање во теоретските и практичните аспекти во областа на Компјутерски Науки.

Знаењето ги вклучува главните области како што се математиката за компјутерски науки, алгоритми,
информатичките технологии, мрежи, програмерски парадигми и нивната примена, бази на податоци, како
и различни специјализирани предмети во избраните области од компјутерските науки.

Знаење и разбирање на различни програмерски методологии во сценарија на практично решавање на
проблемите  (објектно-ориентирано, функционално,процедурално програмирање итн.)

Знаење и разбирање во спроведување на истражувања од мали размери и примена на проекти од полето на
компјутерските науки. 

Примена на знаењето и разбирањето

Способност да се применуваат / да се употребуваат компјутерските системи и информационите системи
во вообичаено работните задачи на напредно ниво.
Способност да се применуваат во самостоен и креативен начин стандардните методи и алгоритми во
ефективно решавање на проблеми, развој на апликации (десктоп, интернет или мобилен) со користење на
стандардни и напредни компјутерски алатки и средини.
Способност да се развијат и одржуваат софтвери, со користење на различни развиени
методологии, средини и практики.
Способноста да се развијат, организираат и одржуваат  релациони бази на податоци.
Способноста  за дизајн и имплементација на компјутерски мрежи почнувајќи од мали и средни размери на
локални мрежи.
Способност да се организираат информациските системи на начин за да се решаваат различни социјални,
економски и / или технолошки задачи.
Да се предложат решенија за информациските системи на почетно и средно ниво, вклучувајќи анализа, развој
на дизајн и репортирање.

Способност за проценка

Способност да се соберат и да се анализираат. податоци со цел предлагање на софтверски решенија.
Способност да се оценуваат платформи и развиените средини.
Способност да се оценуваат различни информациски и софтверски решенија, како и да се
развиваат други софтверски решенија.

Комуникациски вештини

Способност за користење на софтверски решенија и за поддршка на другите во областа на информациски
системи со апропријација на нивото според публиката.
Способност да се спроведуваат ефикасни проекти по информациски системи  и способност да се
презентираат со почитување на професионалните стандарди.
Придонесување во организирањето на е-општеството преку учество на состаноци  и одлучни тела на
различни нивоа.
Напредни вештини и искуство во групно работење.
Способноста за писмено и за усно комуницирање во сите фази на креации  во компјутерските науки  и
предлози како што се: технички документации,  спецификации на условите, набавките,  на англиски јазик
и уште најмалку на еден локален јазик на напредно ниво.



Вештини на учење

Способност да се следат напредоците во полето на компјутерската наука, способност  брзо да се научат
новите технологии, програмски јазици, алатки и рамки.
Способноста да се применува вештините за учење во наставата и обуките по информациски системи во
училиштата или во организациите.
Способноста да се применува вештините за учење во создавање проекти и во управувањето со нив.

Листа на предмети

Семестар 1

[6.0 ЕКТС] Интернет технологии
[6.0 ЕКТС] Калкулус и линеарна алгебра
[6.0 ЕКТС] Вовед во компјутерски науки
[6.0 ЕКТС] Слободен изборен предмет 1
[3.0 ЕКТС] Изборен предмет: Албански / Македонски јазик 1 
[3.0 ЕКТС] Изборен предмет по англиски јазик

Семестар 2

[6.0 ЕКТС] Програмирање
[6.0 ЕКТС] Компјутерска архитектура
[6.0 ЕКТС] Дискретни структури 1
[6.0 ЕКТС] Слободен изборен предмет 2
[3.0 ЕКТС] Изборен предмет по англиски јазик
[3.0 ЕКТС] Изборен предмет од: Албански / Македонски јазик 2  

Семестар 3

[6.0 ЕКТС] Алгоритми и структури на податоци 
[6.0 ЕКТС] Дискретни структури 2 
[6.0 ЕКТС] Објектно - ориентирано програмирање 
[6.0 ЕКТС] Слободен изборен предмет 3
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет по англиски јазик

Семестар 4

[6.0 ЕКТС] Бази на податоци 
[6.0 ЕКТС] Применета веројатност и статистика
[6.0 ЕКТС] Оперативни системи
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет по англиски јазик
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 4.1

Семестар 5

[6.0 ЕКТС] Веб програмирање
[6.0 ЕКТС] Компјутерски мрежи
[6.0 ЕКТС] Софтверско инженерство
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 5.2
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 5.1

Семестар 6

[6.0 ЕКТС] Компјутерска графика
[6.0 ЕКТС] Дистрибуирани системи
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 6.1
[6.0 ЕКТС] Изборен предмет 6.2
[6.0 ЕКТС] Дипломска работа 



Description of courses

Задолжителни предмети

Интернет технологии
Главна цел на предметот е да им се даде на студентите практично знаење околу основните механизми, услуги
и протоколи на глобалната мрежа Интернет. Да владее со XHTML, CSS и JavaScript. Да владеат целокупната
архитектура на ефикасна, скалабилна и сигурна веб страна. Студентите ќе се здобијат со јаки технички
знаења околу XML, XHTML, CSS, и JavaScript како што се листи, табели, слики, мултимедиа и форми во
XHTML, форматирање, стилови и лајаути во CSS како и упуотреба на променливи, условија, циклуси и
функции во JavaScript.

Калкулус и линеарна алгебра
Главна цел на предметот е да им се даде на студентите практично знаење околу основните поими од
предметот калкулус. Во првите две-три недели се учи за поимот функција како основен поим во овој предмет.
Значи се оди кон дефинирањето на разни функции преку две различни нумерички множества, се задаваат
функции на различни начини ( табеларно, дијаграми, аналитички, графички и др). Потоа се пресметува
граничната вредност, изводот, диференцијалот и интегралот на една нумеричка функција и се оди кон
примената на овие познавања во практичниот живот и во другите природни науки. Исто така, последните три
недели се резервирани за учење на некои поими од теоријата на линеарната алгебра.

Вовед во компјутерски науки
Овој предмет презентира широк, интегриран вовед во фундаменталните концепти на компјутерски науки. Се
обработуваат следниве теми: историја на пресметувањето; дигитална логика и дигитални системи; вовед во
компјутерска архитектура, основни алгоритми, решавање проблеми и структури на податоци; вовед во
програмски јазици, оперативни системи, системи на база на податоци, мрежи, веб и софтвер инженерство;
апликации, вклучувајќи опис на функционалноста на соодветниот софтвер (word-процесори, база на
податоци, browser-и и слично); обработка не само на традиционални податоци туку и на мултимедијални
податоци.

Програмирање
Вовед во C++ програмирање: основни типови на податоци, аритметика, оператори Развој на C++ програма:
влезно-излезни наредби, изборни структури, структури за повторување. Видови на функции, рекурзија-
имплементација цо ц++ Вектори, матрици и алгоритми за преабрување и сортирање Покажувачи (pointers),
оператори со нив и нивна врска со вектори. Креирање на нов тип на податоци во C++ структури  

Компјутерска архитектура
Студентите треба да ја разберат компјутерската архитектура за да можат да структурираат програма која ќе
биде извршувана поефикасно на реална машина. Во одбирањето одреден систем за употреба, тие треба да
разбираат кои се импликациите во однос ЦПУ вс големина на меморија. Вклучени се следниве теми: основно
логично дизајнирање, системи за чување податоци (мемории), структури на процесори, форматот на
инструкции, форми на адресирање, супрутини, хардверот и микропрограмско имплементирање; kомпјутерска
архитметика, операции со целосни и реални броеви; карактеристики на И/О и нивни контролери; структури на
интерпутс; структура на виртуелна меморија, кеш меморија; проверка на архитектури како микрокомпјутери,
вектор и арај- процесори. 

Дискретни структури 1
Некои поими во врска со целите броеви, делители и содржатели, некои специјални множества и операции со
тие множества, функции и низи, особини на функциите, неформална логика, анализа на искази, методи на
докажување, користење на математичката логика во докажувањата и анализа на аргументите, релации,
диграфи и графови, матрици, релации на еквиваленција.

Алгоритми и структури на податоци 
Предметот опфаќа претставување на концептот на ефикасен алгоритам, методологијата на наоѓање на
ефикасно решение на проблемите, вовед во структури на податоци и нивната имплементација преку низи и
динамични поврзани листи ( листа, склад и ред, дрво и бинарно дрво (на пребарување), хаш табели, и други),
дискутирање на предностите и недостатоците за различните репрезентации на структурите на податоци,
имплементација на основните операции со елементите од структурите на податоци, и селектирање и



оценување на ефикасни алгоритми за сортирање на листа од елементи

Дискретни структури 2 
Целта на овој предмет е продолжување на учењето на концептите од дискретните структури како основа на
информатичката технологија. Повторно целта е да се стави акцент на апликација на тие концепти во
компјутерските науки. Во овој контекст ќе се учи за некои концепти од теоријата на графови и нивна примена,
поимите поврзани со матричната анализа, примена на релациите за еквиваленција, да разберат каде се може
да се применат концептите од теоријата на броевите, како и да учат за Буловата алгебра. Исто така цел на овој
предмет е да се изучат некои концепти од нумеричката анализа во врска со приближното решавање на
равенки со една непозната како и различните методи што се користатр за таа цел.

Објектно - ориентирано програмирање 
Предметот опфаќа вовед и претставување на концептот на објектно-ориентирано програмирање, вовед и
претставување на апстрактни типови на податоци (структури и класи), претставување на објектно-
ориентираните концепти како: енкапсулација, апстракција, наследување, виртуелни функции и
полиморфизам, редефинирање на оператори, вовед во фајлови и претставување на специјалната класа
string. 

Бази на податоци 
Концептуално дизајнирање, внатрешна и надворешна шема. Нивоа на зависност, top-down и bottom up
дизајнирање. Управувачки системи со бази на податоци - архитектури. Модели на бази на податоци и јазици
за контролирање. Релациони модели, јазици за пребарување, релационална алгебра, релационен калкулус,
ограничувања и интегритет. Проектирање на бази на податоци. Форми за нормализација, трансформација на
ЕР модел во релационален модел. Јазици за пребарување (SQL). Aнализа и оптимизација на прашалнициве.
Индекси, менаџирање со трансакции, контрола на конкурентноста и поправка. Веб и графични интерфејси за
бази на податоци. Кои и да било управувачки системи со бази на податоци: SQL Server, ORACLE, MySQL и
други.

Применета веројатност и статистика
Целта на овој курс е да им овозможи на студентите да се здобијат со потребните знаења од предметот
веројатност и статистика што имаат директна примена во областа на компјутерските науки. Целта е да се учи
како се прави обработката на статистичките податоци, нивните законитости, нивното преставување,
законитостите на донесување на соодветни заклучоци врз основа на обработените податоци идр. Исто така
целта е да се учат основните принципи на веројатноста и како тие принципи можат да се применат во
различни области од секојдневниот живот посебно во областа на компјутерските науки.

Оперативни системи
Овој предмет ги проучува поважните проблеми во оперативните системи. Оперативниот систем е посредник
помеѓу корисничките програми и хардверот на компјутерот (или мобилните уреди) на кои тие работат. Затоа
одговорноста на оперативниот систем е управување и споделување на компјутерските ресурси. Овој предмет
ќе започне со краток вовед во „главните концепти на оперативни системи“ и продолжува со евалуација на овие
концепти и анализа во детали. Деталната анализа на главните компоненти на повеќето оперативни системи ќе
се дискутира. Дискусијата ќе ги покрие процеси и теми, спорните точки, управување со меморијата, влезно /
излезни, датотечни системи и безбедноста меѓу другите. Следниот дел на предметот се занимава со
презентација на клучните концепти на дистрибуирани, мултимедија и смарт картичка оперативни системи. На
крајот на концепти на мобилни оперативни системи ќе бидат претставени, анализирани и евалуирани. Сето ова
ќе биде придружено од анализа на студии на случај на одредени оперативни системи од секоја категорија.

Веб програмирање
Дизајнирање и конструкција на апликации за веб-околината. Теми поврзани со програмирање на веб сервери.
Програмирање на страна на клиентот или апликации на веб-сервери. Преглед на концептите на релационата
база на податоци, дизајнирање податоци, јазиците што се користат на серверите и на клиентите,
трансакциските мановрирања, интеграција на податоците во веб- апликациите.

Компјутерски мрежи
Предметот е вовед во концептите и принципите на компјутерските мрежи. Се разгледуваат различните мрежни
компоненти и нивното меѓусебно вклопување. Се обезбедува детален поглед на мрежните архитектури и
нивниот дизајн. Предметот го потенцира дизајнот и имплементацијата на Податочниот слој и МАС под слојот.



Се илустрираат концептите на битните мрежни архитектури и протоколи во мрежите Internet и Ethernet.
Детално се проучуваат локалните мрежи. Последниот дел од предметот ги обработува меѓумрежното
поврзување, компјутерските елементи и виртуелните локални мрежи. Студентите постануваат фамилијарни со
мрежните комутаторки елементи , нивното почетно поставување ( set-up ) и практичен дизајн на локалните
компјутерски мрежи.  

Софтверско инженерство
Софтверско инженерство претставува дисциплина која се занимава со применување на инженерски методи,
техники и мерења применети во практика за ефективен развој на софтверски системи кои се во рамки на
дадените барања и спецификации. Следните теми се покриени: алатки и техники употребени во развој на
софтвери, life cycles на софтверот, употреба на програмски техники во пишување на големи програми,
формални методи за верификација на програми, техники и софтверски алатки за тестирање, одржување и
документација на програми.

Компјутерска графика
Овој предмет претставува вовед во теоријата на компјутерската графика и линеарна алгебра и употребата на
OpenGL API-то. Пожелни се предзнаења од C / C + + програмските јазици, кои ќе и бидат потребни на
студентите за завршување на практичните задачи. Исто така е препорачливо и предзнаења со основноте
концепти од геометрија и тригонометрија, како и некои основни познавања во линеарна алгебра, вектори и
матрици. на овој предмет ќе се обработатат теми од компјутерската графика како што се: трансформации и
матрици, основни знаења околу viewport-от, viewing plane-от и framebuffer-от, концепти за anti-aliasing,
мапирање на текстура, употреба на камери и светла како и други текники и алгоритми за реализација
горенаведените концепти.

Дистрибуирани системи
Предметот е вовед во основните концепти на дистрибуирани системи. Се разгледуваат архитектурите на
дистрибуирани системи како и предностите и недостатоците на дистрибуираните системи во споредба со
традиционалните централизирани системи. Се проучуваат концептите на меѓупроцесни комуникации и
интернет протоколи за комуникација. Се илустрираат основите на клиент - сервер програмирање, мiddleware
платформи (CORBA, JavaBeans, DCOM, .NET), Web технологија и Web услуги и технологии кај
дистрибуираните компјутерски системи. Последниот дел од курсот ги обработува трансакциите и
дистрибуираните трансакции. Студентите постануваат фамилијарни со стандардни апликативни решенија за
дистрибуираните компјутерски системи.

Изборни предмети

Напредно програмирање во NЕТ
* Основи на програмирање во .NET (променливи, типови, услови, циклуси итн.) * Имплементација на Windows
Forms апликации * Манипулирање со датотеки * Технологии за пристап кон бази на податоци (конекција,
команди, читачи итн.) * ORM системи * Изработка на веб и мобилни апликации * Генерирање на извештаи
користејќи Crystal Reports и Microsoft Reports * Имплементирање на инсталациони фајлови, и методи за
дистрибуција на извршни датотеки.

Интеракција човек-компјутер 
Овој предмет има за цел да им обезбеди на студентите знаења околу теоријата и практиките на развивање на
софтвер кои се поврзани со комуникацијата помеѓу луѓето и компјутерите а со цел на креирање на
употребливи апликации. Исто така, предметот се осврнува на психомоторни аспекти кои делуваат врз начинот
на кој луѓето комуницираат со апликациите. Преку конкретни примери на кориснички интерфејс, студентите се
очекува да ги разберат принципите и да бидат способни истите да ги применуваат при дизајнирање на
конкретни апликации.

Вештачка интелигенција
Запознавање и анализа и репрезентација на основните концепти и техники од областа на вештачката
интелигенција како и запознавање со стратегиите за решавање на проблеми.



Програмирање игри
Целта на овој предмет е да ги запознае студентите со принципите на развивање на компјутерски игри,
фокусирајќи се на игри кои можат да се играат на веб-клиенти. Студентите ќе се научат да креираат објекти,
да ги анимираат истите, да додадат звучни елементи и други техники кои се употребуваат во игри. Исто така,
ќе биде опфатена и дизајнирањето на игри кои можат да добиваат податоци од играчите, преку тастатура,
глувче и слични периферални елементи. Студентите ќе се запознаат и со воведувањето на едноставна
вештачка интелигенција. Сите наведени техники ќе бидат претставени преку развивање на познати игри.

Веб-технологии
Целта на овој предмет е студентот да се стекне со сеопфатно разбирање на повеќе алатки и методологии за
решавање на проблеми поврзани со теми од веб- технологиите и креирање на ефективни веб страници. Иако
ќе се користат конкретни алатки, како HTML и VisualStudio (ASP.NET), нашиот примарен фокус ќе бидат
техниките за решавање на проблеми и за собирање информации, кои ќе го надживеат секој посебен
програмски јазик. Предавањата ќе се фокусираат на општите концепти и синтакса, додека вежбите ќе се
фокусираат на имплементација и практики.

Програмирање мобилни уреди 
Преку овој предмет се презентираат основните концепти на дизајнирање апликации за интерактивни мобилни
уреди. Целта е да се научат студентите да напишат јасни и ефикасни персонални и бизнис-програми и
апликации применувајќи широк спектар на програмирачки техники.

Податочно рударство
Овој предмет ќе ги покрие основните концепти и технологии во полето на рударство на податоци,
терминологијата, техниките и алгоритмите за пребарување на големи количини на податоци со цел
пронаоѓање на скриени но важни и разбирливи знаења. Темите покриени во овој предмет вклучуваат: * Пре-
процесирање на податоци (Data preprocessing) * Податочни складирања и ОЛАП технологии за податочно
рударство (Data warehousing and OLAP technology for data mining) * Класификација и предвидувања
(Classification and prediction) * Генерирање на асоцијативни парвила во големи бази на податоци (Mining
association rules in large databases) * Кластерирање и анализа на кластери (Clustering analysis) * Анализа на
поодалечени податоци (Outlier analysis) * Апликации по рудардство на податоци и трендови (Data mining
applications and trends in data mining)

Тестирање и одржување на софтвер
Во програмата се опфатени неколку теми од софтверско тестирање и одржување: вовед во валидација и
верификација на програми, методи на тестирање, адекватност на податоци за тест, критериуми на
покриеност, партиција на влезните податоци, комбинаторно тестирање, тестирање базирано на графовите на
проток на контрола и проток на податоци, автоматизирано генерирање на тест податоци, тестирање за нон-
регресија, менаџирање на конфигурации и реорганизација на софтверот, тест-управувано програмирање.

Менаџирање на компјутерски мрежи
Целта на овој предмет е да обезбеди знаења за Simple Network Management Protocol (SNMP) и Open Systems
Interconnection (OSI) стандарди и технологии за управување со мрежи. Предметот опфаќа различни аспекти
на управувањето со мрежи, вклучувајќи функции, опрема, протоколи на комуникација, процеси и
методологија. Предметот истотака предвидува и познавање на студентите со конкретни продукти и технологии
кои се базирани на овие стандарди и се употребуваат за управување со практични мрежни решенија.

Развој на веб апликации во Java
Целта на овој предмет е да им обезбеди на студентите технолошките основи, знаења и вештини кои се
однесуваат на различни интернет развојни рамки кои се користат за имплементација и распоредување на
интернет и мобилни апликации и услуги. По завршувањето на предметот, студентите ќе да бидат способни да:
имаат добро разбирање на различни методи и техники кои се користат во областа на веб и мобилниот
инженеринг; имаат добро разбирање на различни развојни рамки за имплементирање на интернет и мобилни
апликации и услуги; ги разберат оние аспекти поврзани со дизајнот и корисничките барања за развој
скалабилни веб и мобилни апликации и услуги; имаат длабоко разбирање на различните стандарди за веб и
мобилен развој; да совладаат и употребат различни алатки и развојни пристапи за имплементирање на
интернет и мобилни решенија како и да имаат разбирање на тест-управуван развој и аспекти на употребливост
поврзани со интернет и мобилни апликации и услуги.
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