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Основни податоци за студиската програма и носителот на студиската
програма
Наслов на студиската програма

Графичко инженерство и дизајн

Универзитет

„Св. Климент Охридски“ - Битола

Единица на универзитетот

Технички факултет - Битола

Научно поле

208 Графичко инженерство
20800 Припрема за печатење и ДТП
(Desctop Publishing)

Научна, стручна или уметничка област

20801 Технологии на печатење (форми,
постапка, доработка)
20802 Графички процеси и машини
20803 Графички материјали (бои,
галванотехника)
20804 Друго

Вид на студии

Втор циклус на студии - Магистерски
академски студии

Обем на студиите изразен во ЕКТС кредити

60

Звање што студентот го добива по завршувањето
на студиската програма

Магистер по графичко инженерство и
дизајн

Звање на англиски јазик што студентот го добива
по завршувањето на студиската програма

Master of Science in Graphical
Engineering and Design

Времетраење на студиите (во години)

една

Учебна година во којашто ќе започне
реализацијата на студиската програма

2017/18

Број на студенти што се планира да се запишат
на студиската програма

10

Јазик на којшто ќе се изведува студиската
програма

Македонски

Дали студиската програма се поднесува за
акрдитација или за повторна акредитација

Повторна акредитација и деноминација

4

Година на поднесување на студиската програма
за акредитација/повторна акредитација
Web страна на Универзитетот и Единицата на
Универзитетот носител на студиската програма

2016
www.uklo.edu.mk
www.tfb.uklo.edu.mk
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1. КАРТА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА
Назив на високообразовната установа

Седиште
Веб страница
Вид на високообразовната установа
Податоци за основачот (на приватната
високообразовната установа)
Податоци за последната акредитација
Студиски и научно-истражувачки
подрачја за кои е добиена акредитација

Единици во состав на високообразовната
установа

Студиски програми што се реализираат
во единицата која бара проширување на
дејноста со воведување на нова/и

Универзитет „Св. Климент Охридски“ Битола
Технички факултет – Битола
Ул. „Македонска фаланга“ бр. 33 - Битола
www.tfb.uklo.edu.mk
Јавна, високо образовна установа – факултет
Собрание на Р. Македонија
бр. 12-150/18 од 21.09.2012
Научно подрачје на техничко –технолошки
науки
Научни полиња:
202 Електротехника, 203 Електромашинство,
204 Електроника и автоматика,
205 Енергетика, 208 Графичко инженерство,
211 Индустриско инженерство и менаџмент,
214 Машинство, 220 Сообраќај и транспорт,
225 Животна средина
Во состав на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“- Битола во Битола, Прилеп, Охрид,
Кичево и Велес:
- 12 единици (11 факултети и 1 институт)
- 2 придружни членки
Во состав на Технички факултет – Битола:
- Машински отсек
- Електротехнички отсек
- Отсек за сообраќај и транспорт
- Отсек за графичко инженерство
- Отсек за индустриско инженерстви и
менаџмент
- Студиска програма Мехатроника
- Студиска програма Информатика и техничко
образование (заедничка со Педагошки
факултет – Битола)
Прв циклус
Универзитетски студиски програми –
четиригодишни студии:
6

студиска/и програма/и

Машинство
Индустриски менаџмент
Сообраќајно - транспортно
инженерство
- Сообраќајно - транспортна телематика
- Сообраќајно - транспортни системи и
технологии
- Графичко инженерство
- Електроенергетски системи
- Инженерство за заштита на животната
и работна средина
- Мехатроника
- Мехатроника – англиски јазик
- Сообраќајно – транспортно
инженерство – англиски јазик
Универзитетски студиски програми –
тригодични студии:
- Мехатроника
Стручни студии – тригодишни
- Студиска програма за електротехника,
електроенергетика и електроника
- Енергетика и заштита на животната
средина
Втор циклус
Универзитетски студиски програми –
едногодишни студии:
- Машинство
- Индустриски менаџмент
- Сообраќајно - транспортно
инженерство
а) Патен сообраќај и транспорт
б) Патен сообраќај и транспорт –
англиски јазик
- Графичко инженерство
- Електротехника
- Инженерство за заштита на животната
и работна средина
- Мехатроника
Универзитетски студиски програми –
-
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Податоци за меѓународна соработка на
планот на наставата, истражувањето и
мобилноста на студентите

Податоци за просторот наменет за
изведување на наставната и
истражувачката дејноста

двегодишни студии:
- Мехатроника
- Мехатроника – англиски јазик
Трет циклус
Универзитетски студиски програми –
тригодишни студии:
- Машинство
- Сообраќајно - транспортно
инженерство
- Графичко инженерство и дизајн
- Индустриски менаџмент
На Техничкиот факултет во Битола се негува
меѓународна соработка на планот на
наставата, истражувањето и мобилноста на
студентите и наставниот кадар, во рамките на
повеќето реализирани и тековни меѓународни
TEMPUS, FP6, FP7 и други меѓународни
проекти, како и програмите за мобилност на
наставен и студенски кадар (Erasmus, Erasmus
+ програмата и др.), што се спроведува преку
повеќе потпишани договори со странски
универзитети и други институции
Подетални информации достапни на
http://www.tfb.uklo.edu.mk
Техничкиот факултет - Битола располага со
корисна површина од 5.583,44 m2, и тоа:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

амфитеатар
предавални
лаборатории
компј. училници
мултимедијален центар
работилници
библиотека сo читална
кабинети
администрација
сала за седници
простор за општ.
активн.
• магацини

1
19
11
5
1
4
1
34
7
1

227,00 m2
1613,42m2
598,24 m2
310,00 m2
150,00 m2
24,64 m2
13,95 m2
545,10 m2
201,52 m2
58,91 m2

1

30,00 m2

1

53,50 m2
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Податоци за опремата за изведување на
наставната и истражувачката дејност

Број на студенти за кои е добиена
акредитација
Број на студенти (првпат запишани)
Број на лица во наставно-научни, научни
и наставни звања

• котларница
1
46,52 m2
• тeл. цент. и просторија
1
233,22 m2
за одржување
• холови, скали и
1 1686,72m2
санитарни јазли
Компјутерската и мернo-регулциона опрема
која се користи во едукативниот и научноистражувачкиот процес е организирана во 11
лаборатории и 5 компјутерски училници.
1. Термотехничка лабораторија
2. Лабораторија за машински материјали
3. Лабораторија за електро енергетски
системи
4. Лабораторија за моторни возила
5. Лабораторија за електротехника
6. Лабораторија за електроника и електр.
мерења
7. Лабораторија за мултимедија
8. Мехатроничка лабораторија
9. Лабораторија за ел. машини
10. Лабораторија за сообраќај и транспорт
11. Лабораторија за странски јазици
1. Компјутерска училница 304
2. Компјутерска училница 305
3. Компјутерска училница 307
4. Компјутерска училница 408
5. Компјутерска училница 413
Во елаборатот е даден детален список на
опремата која ќе се користи во студиската
програма.
590 (прв циклус) + 155 (втор циклус)
200 (прв циклус) +23 (втор циклус) + 0 (трет
циклус)
56 наставници од кои:
27 редовни професори
15 вонредни професори
14 доценти
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Број на лица во соработнички звања

1 асистент

Однос наставник: студенти (број на
студенти на еден наставник) за секоја
единица одделно
Внатрешни механизми за обезбедување и
контрола на квалитетот на студиите

10,5 - прв циклус
0,3 - втор циклус

Фрекфенција на самоевалуциониот
процес (секоја година, на две години, на
три години)
Податоци за последната спроведена
надворешна евалуација на установата
Други податоци кои установата сака да
ги наведе како аргумент за нејзината
успешност







Развојот на наставните содржини
Реализација на наставниот процес
Оценување на студентите
Изработка на дипломски
Оценка на квалитетот на наставата од
страна на студентите со анкети на крајот
од секој семестар за секој предмет
 Оценка на квалитетот на студиската
програма од страна на дипломираните
студентите
 Други процедури кои се однесуваат на
ресурсите и логистиката на наставниот
процес
Самоевалуацијата се реализира на секои три
години (согласно важечките законски
регулативи), а студентска анкета се реализира
секоја година

ТФБ како високообразовна институција во
повеќе облици опстојува од 1961 год., и до
ден денес е единствена установа во југо –
западниот регион на Македонија која образува
кадри од овој профил.
ТФБ е организатор на меѓународната
конференција ICEST заедно со Техничкиот
универзитет во Софија и Електронскиот
факултет при Универзитетот во Ниш и на
меѓународната конференција Transport for
Today`s Society, на кои учествуваат голем број
учесници од повеќе земји, а трудовите ги
рецензираат професори од голем број на
универзитети од различни земји.
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2. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
НАСТАВНО-НАУЧНИОТ ОДНОСНО НАСТАВНИЧКИОТ СОВЕТ НА
ЕДИНИЦАТА
На седницата на Наставно-научниот совет на Технички факултет – Битола, одржана
на 08.11.2016 год., беше разгледан и со одлука бр. 02-763/9, беше усвоен елаборатот за
повторна акредитација и деноминација на студиската програма Графичко инженерство и
дизајн од втор циклус универзитетски студии на Технички факултет. Одлуката е дадена во
прилог.
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3. ОДЛУКА ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ОД
УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СЕНАТ
На седницата на Советот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола,
одржана на 23.11.2016 год., беше разгледан и со одлука бр. 14-1643/7-20, беше усвоен
елаборатот за повторна акредитација и деноминација на студиската програма Графичко
инженерство и дизајн од втор циклус универзитетски студии на Технички факултет.
Одлуката е дадена во прилог.
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4. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРОТ ПРЕДВИДЕН ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕДЕНИ
ПРОСТОРИИ КОИШТО СЕ СООДВЕТНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
Техничкиот факултет - Битола располага со корисна површина од 5.583,44 m2, и
тоа:
- амфитеатар

1

227,00 m2

- предавални

19

1613,42m2

- лаборатории

11

598,24 m2

- компјутерски училници

5

310,00 m2

- мултимедијален центар

1

150,00 m2

- работилници

4

24,64 m2

- библиотека со читална

1

13,95 m2

- кабинети
- простор за администрација

34
7

545,10 m2
201,52 m2

- сала за седници

1

58,91 m2

- простор за општ. активности

1

30,00 m2

- магацини

1

53,50 m2

- котларница

1

46,52 m2

- тел. централа и просторија за одржување

1

233,22 m2

- холови, скали и санитарни јазли

1

1686,72m2.

Според приложеното, Технички факултет – Битола има просторен капацитет за
изведување на наставата од овој вид на студии.
Документација за просторот предвиден за реализација на студиската програма и
документација за обезбедени простории коишто се соодветни за вршење на студиската
програма се дадени во Прилогот бр.1.
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5. СПИСОК НА ОПРЕМА И НАСТАВНИ СРЕДСТВА
Технички факултет е опремен со најсовремена опрема и наставни средства, што
овозможуваат примена на современи наставни методи. Компјутерската и мернoрегулциона опрема која се користи во едукативниот и научно-истражувачкиот процес е
организирана во 11 лаборатории и 5 компјутерски училници, и тоа:
1. Термотехничка лабораторија
2. Лабораторија за машински материјали
3. Лабораторија за електро енергетски системи
4. Лабораторија за моторни возила
5. Лабораторија за електротехника
6. Лабораторија за електроника и електр. мерења
7. Лабораторија за мултимедија
8. Мехатроничка лабораторија
9. Лабораторија за електрични машини
10. Лабораторија за сообраќај и транспорт
11. Лабораторија за странски јазици
1.
2.
3.
4.
5.

Компјутерска училница
Компјутерска училница
Компјутерска училница
Компјутерска училница
Компјутерска училница

304
305
307
408
413.

Во следната Табела е наведена и специфичната опремата која ќе се користи за
реализација на студиската програма.
Вид на опрема
Rotaprint R37K
Wohlenberg
Печатар за пробен отисок HP Design
Jet 130
Печатар за пробен отисок Canon
ImageProGraph 670
Скенер HP Scanjet 8300 Professional

Намена
Еднобојна офсет машина, Формат:
А3+
Нож за сечење хартија, 80cm
InkJet технологија за пробен отисок,
предконтрола на
отисокот
InkJet технологија за пробен отисок,
предконтрола на
отисокот
Професионален скенер за

Количина
(парчиња)
1
1
1

1
1
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Image Scanner
Софтвер за растеризација
Рефлексионен микроскоп со USB
излез
pH мерач
Visco метар
Транспарентен дензитометар
Рефлексионен дензитометар
Спектро - фотометар
Мерач на плочи
Копир рамка за офсет плочи
Машина за правење на превојни
линии
Прохром држачи за сито печат со
рамки за сито печат
Персонални - desktop компјутери
Pentium 4, со монитор SAMSUNG 21"
TFT
Преносен видео проектор - видео бим
Преносен графоскоп

дигитализација
Raster Image Processor, софтвер за
растеризација
Контрола на квалитетот на
растерските точки на плоча и
отисок
Контрола на остварени услови на
репроматеријали
Контрола на вискозност на
графички бои
Инструментална контрола на
печатарски филмови
Инструментална контрола на
печатарски плочи и отисок
Инструментална контрола на
печатарски плочи и отисок
Контрола на квалитет за печатарска
плоча
Вакуум копир рамка во B2 формат
Превојна линија во процесот на
книговрзување
Сито печат со различни линијатури
на растер
Примена на специјализирани
софтверски решенија од областите
кои ги покриваат предметите од
студиската програма
Предавања и вежби од студиската
програма
Предавања и вежби од студиската
програма

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

10

10
15

6. НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Трошоците за реализирање на студиската програма паѓаат на товар на студентите,
односно, трошоците за студирање студентите ги покриваат преку извори на
самофинансирање. Изворите за самофинансирање на студентите може да бидат
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потпомогнати со стипендии, средства на компании коишто ги финансираат студиите на
своите вработени како и средства коишто ќе се обезбедат преку други фондови и грантови
на домашни или меѓународни институции. Висината на износот за школарината, начинот
на плаќање и другите услови се регулирани со Правилник за условите, критериумите и
правилата за запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола како и Конкурсот за запишување студенти во прва година на
втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.

7. СПИСОК НА НАСТАВЕН КАДАР ВКЛУЧЕН ВО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Во продолжение е даден табеларен приказ на наставниот кадар вклучен во
студиската програма. За секој наставник се наваедени сите предмети на втор циклус што
наставникот ги предава на Технички факултет - Битола.
Р.б.

Звање, име и презиме на
наставникот

Предмети што наставникот ги
предава или е планирано да ги
предава на Единицата каде што се
организира студиската програма

Фонд на
часови за
секој
наведен
предмет

1.

Ред. проф. д-р Зоре
Ангелевски

Дизајн на амбалажа

3+2

2.

Ред. проф. д-р Стојанче
Нусев

Современи графички материјали

3+2

Електронски мултимедијални
системи

3+2

Надежност на технички системи

3+2

3.
4.

5.

6.

Ред. проф. д-р Кире
Поповски
Ред. проф. д-р Елизабета
Христовска
Вонр. проф. д-р Силвана
Ангелевска
Вонр. проф. д-р Ратка
Нешковска

Менаџмент во графичкото
производство
Современи методи во менаџмент на
квалитет
Надежност на технички системи
Фотоосетливи копирни слоеви
Дизајн на амбалажа

3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
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7.

8.

9.

10.

Доц. д-р Иво Кузманов

Доц. д-р Роберто Пашиќ

Доц. д-р Светлана
Мијаковска

Доц. д-р Филип Поповски

Современи методи во менаџмент на
квалитет
Менаџмент во графичкото
производство
CtP технологии
Управување со бои
Електронски мултимедијални
системи
Електронско издаваштво
Дизајн на карактери и движења
3Д графика и анимација
Компјутерска типографија
Фотоосетливи копирни слоеви
3D визуелизација на графички
производи
Современи графички материјали
3D визуелизација на графички
производи
Електронско издаваштво
CtP технологии
3Д графика и анимација
Управување со бои
Компјутерска типографија

3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

Детални информации, посебно, за секој наставник којшто е вклучен во реализацијата на
студиската програма е даден во Прилог бр.4.
На Отсекот за графичко инженерство има еден акредитиран ментор за втор циклус:
доц. д-р Филип Поповски (акредитација добиена на 01.11.2016 год.). Исто така се
поднесени барања за акредирација и на други ментори на втор циклус студии.

8. ИЗЈАВИ ОД НАСТАВНИЦИТЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА
УЧЕСТВО ВО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАСТАВАТА ПО ОДРЕДЕНИ
ПРЕДМЕТИ
Изјавите од наставниците за нивната согласност за учество во наставата по одредени
предмети од студиската програма се дадени во Прилогот бр.2.
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9. НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ КАДЕ ШТО
ПРИПАЃА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Во

согласност

со

меѓународната

Фраскатиева

класификација

на

научно

истражувачките подрачја, полиња и области, студиската програма по Графичко
инженерство и дизајн припаѓа во подрачјето 2 Техничко-технолошки науки, поле 208
Графичко инженерство и областите: 20800 Припрема за печатење и ДТП (Desctop
Publishing), 20801 Технологии на печатење (форми, постапка, доработка), 20802 Графички
процеси и машини, 20803 Графички материјали (бои, галванотехника) и 20804 Друго

10. СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
Втор циклус на студии - Магистерски академски студии, ниво во Националната
рамка на високо-образовни квалификации VIIA.

11. ЦЕЛ И ОПРАВДАНОСТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ НА СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
Графичката индустрија има исклучителна важност за сите индустриски гранки,
затоа што ги презентира и промовира нивните производи преку амбалажата, печатените и
пишаните медиуми, современите електронски медиуми, како и мултимедиумите.
Секојдневниот живот на човекот е незамислив без производите на графичката индустрија.
Техничкиот факултет во Битола континуирано ги следи промените во опкружувањето и со
своите активности се прилагодува кон барањата што произлегуваат од тие промени. Во
склад со тоа, во академската 1992/93 година на ТФБ започнаа студии по графичко
инженерство, како единствени од ваков вид во РМ и поширокото опкружување и до денес
останаа единствени. За развој на графичката индустрија неопходни се високообразовани
кадри, посебно кадри со втор циклус на студии, кои се стекнале и со истражувачки знаења
и вештини од областа на графичкото инженерство. Технолошките промени во графичката
индустрија имаат брза динамика, што се должи на примената на современите програмски
и компјутерски системи, кои се развиени за потребите на оваа индустрија. За совладување
на тие технологии, неопходен е кадар со втор циклус на студии. Понудената студиска
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програма по Графичко инженерство и дизајн на студентите ќе им овозможи совладување
на знаењата и вештините од современите технологии на новото време, кои го променија
светот на комуникациите и навиките на човекот, кои ќе можат да ја следат динамиката на
промените во новите услови за живот. Студиска програма е конципирана така да ги
задоволи барањата и потребите на графичката индустрија. Таа е конципирана така што на
завршените студенти ќе им овозможи стекнување на потребните знаења, за да можат
успешно да се вклучат во истражувачкиот и производниот процес на графичката
индустрија во малите и средни претпријатија, како и во големите компании кај нас и во
светот. Основна цел на студиската програма е постигнување компетенции и академски и
апликативни знаења и вештини од областа на графичкото инженерство и дизајнот, кои се
инженерски и од аспект на технологиите и од аспект на инженерскиот пристап на
дизајнот. По завршувањето студентите ќе се стекнат со неопходните истражувачки знаења
и вештини од графичкото инженерство, што ќе им овозможат дефинирање на проблемот и
проектот, да понудат план за негово решавање, способност за креативно и критичко
размислување, рационално расудување, комуникациски вештини и работа во тим.
По завршувањето на вториот циклус студентите ќе бидат подеднакво оспособени за
професионално ангажирање и за успешно вклучување во третиот циклус на студии.
Соочена со предизвикот да понуди актуелни, современи и квалитетни наставни
програми, што воедно претставува и стратегиска цел, оваа високообразовна установа со
децении успешно одговара на предизвиците на новата економија, а со тоа дава значаен
придонес во развојот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола.

12.
УСОГЛАСЕНОСТ
НА
СТУДИСКАТА
ПРОГРАМА
СО
ЕДИНСТВЕНИОТ ЕВРОПСКИ ПРОСТОР ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ И
СПОРЕДЛИВОСТ СО ПРОГРАМИТЕ НА ЕВРОПСКИ ВИСОКООБРАЗОВНИ ИНСТИТУЦИИ
Студиската програма по Графичко инженерство и дизајн како програма на научноистражувачка дејност е застапена на голем број универзитети во светот. Особено е
значајно да се напомене дека програмата во голема мера кореспондира со европскиот
високообразовен простор, при што предметите кои се застапени на отсекот се изучуваат
на врвните универзитети, како во Европа, така и во светот.
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Слични студиски програми по Графичко инженерство и дизајн се реализираат на
следните европски високообразовни институци:
- Студии по Графичко инженерство и комуникации, на Технолошкиот Институт во
Рочестер, САД, https://www.rit.edu/programs/print-media-ms
- студии по Графичко инженерство и дизајн на Отсекот за графичко инженерство и
дизајн (http://www.ftn.uns.ac.rs/1564839067/graficko-inzenjerstvo-i-dizajn) на Факултетот за
технички науки во Нови Сад (http://www.ftn.uns.ac.rs/691618389/fakultet-tehnickih-nauka)
при Универзитетот во Нови Сад, Република Србија (https://www.uns.ac.rs/)
- на Графичкиот факултет (http://www.grf.unizg.hr/) при Универзитетот во Загреб
(http://www.unizg.hr/), Република Хрватска
- студии по Графичко нженерство и дизајн на Факултетот за технички студии
(http://fts.ba/index.php) при Универзитетот во Травник (http://www.unt.ba/naslovna/), Босна
и Херцеговина.
Ова се само некои од бројните примери од врвни светски и европски универзитети
каде во конструкцијата на додипломските и постдипломските студии и програми се
инкорпорираат предмети од областа на графичкото инженерство и дизајн.
Предложената студиската програма по Графичко инженерство и дизајн на
Техничкиот факултет во Битола во голем процент се усогласува со горе наведените
студиски програми од единствениот европски простор за високо образование, што дава
можност за мобилност на академскиот кадар и на студентите.
13. ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ НА КВАЛИФИКАЦИИ ЗА СТУДИСКАТА

ПРОГРАМА

Знаења и
разбирање

Покажува знаење и разбирање за научното поле на проучување (или
студирање), кое се надградува врз првиот циклус, применувајќи
методологии соодветни за решавање сложени проблеми, како на
систематски, така и на креативен начин, што обезбедува основа или
можност за оригиналност во развивањето и/или примената на
автономни идеи во контекст на истражувањето; Способност за
употреба на проширено и продлабочено знаење; Покажува високо ниво
на професионална компетентност во едно или повеќе специфични
научни полиња; Поседува знаење од една или повеќе предметни
области кои, во дадените научни полиња, се базираат на
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најреномирани меѓународни истражувања во тоа научно поле.
Примeна на
знаењето и
разбирањето

Способност за критичко, независно и креативно решавање проблеми со
одредена оригиналност во нови или непознати средини и во
мултидисциплинарен контекст, поврзани со полето на студирање.

Способност за
проценка

Способност за синтетизирање и интегрирање на знаењето; Способност
за справување со сложени прашања, систематски и креативно, за
солидно проценување дури и при некомплетни и ограничени
информации, но кои ги вклучуваат личните, општествените и етичките
одговорности при примената на стекнатото знаење и проценка;
Способност за оценување и селекција на научни теории, методологии,
алатки и општи вештини од предметните области, и поставување на
нови анализи и решенија на научна основа.

Способност за размена на заклучоци и предлози со аргументирање и со
рационално поткрепување на истите, како со стручни, така и со
Комуникациски
нестручни лица, јасно и недвосмислено; Преземање значителна
вештини
одговорност за заедничките резултати, водење и иницирање
активности.

Вештини на
учење

Способност за препознавање на личната потреба за понатамошно
знаење и способност за независно и самостојно делување при
стекнувањето нови знаења и вештини во општествени рамки;
Способност за преземање одговорност за понатамошен професионален
развој и усовршување.

14. СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Знаење и
разбирање

НА

КВАЛИФИКАЦИИ

ЗА

Покажува продлабочено знаење и разбирање на законитостите од области
на Графичкото инженерство и дизајнот коишто студентот ги избрал да
развива посебна експертиза, како што се: графички дизајн, подготовка за
печатење, растеризација, филм и Ctp базирани работни текови,
технологии на печатење, завршна графичка обработка, специјални
постапки на печатење, управување со графички процеси, контрола на
квалитет на отпечаток, управување со квалитетот.

Систематски и креативно објаснува и расправа за тековните и
развојните истражувања, концепти, начела и теории кои се однесуваат
на избраната област на специјализација во полето на Графичкото
инженерство и дизајн.
Оди во чекор со најновите достигнувања во избраните области на
Графичкото инженерство и дизајн, со што обезбедува основа за
оригиналност при развивањето и примената на автономни идеи во
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истражувачки контекст.
Примeна на
знаењето и
разбирањето

Испитува, анализира, развива, оптимизира и управува со процесот на
развој на разни системи од областа на Графичкото инженерство и
дизајнот, карактеристични за разни индустрии, со посебен осврт на
најсовремените достигнувања во споменатите области, и тоа во делот
којшто студентот го избрал за развивање на специјални истражувања. 
Независно и креативно предлага решенија на проблемите со одредена
оригиналност и доследна примена на интердисциплинарниот и
мултидисциплинарниот пристап. 
Применува иновативни методи при решавање на непознати и
нецелосно дефинирани проблеми, користејќи напредно математичко,
научно, информатичко и инженерско знаење.

Способност за
проценка

Синтетизира и интегрира знаење во оние области на Графичкото
инженерство и дизајн, поврзани со областа којашто студентот ја избрал
да развие посебна експертиза: современи трендови во графичкиот
дизајн, современи технологии на печатење, безконтактни техники на
печатење, 3D печатење, нови приоди кон графичките материјали, со
особен акцент кон имплементација на стандардите поврзани со
графичките процеси.
Критички оценува податоци, донесува правилна проценка и изведува
заклучоци, дури и врз основа на нецелосни или ограничени
информации, користејќи ги актуелните достигнувања од областа на
Графичкото инженерство и дизајн.
Истражува примена на нови и развојни технологии, иновации и
позитивни искуства во Графичкото инженерство и дизајн.

Комуникациски Јасно и недвосмислено презентира заклучоци, факти и резултати од
истражувањата, пред стручна публика и покажува способност да го
вештини
прилагоди стилот и формата на изразување пред нестручна публика. 
Ефективно учествува во мултидисциплинарни тимови, како водач на
тимот или како експерт. 
Презема значајна одговорност како за индивидуалните така и за
колективните резултати, иницира и води активности во областа од
Графичкото инженерство во која се усовршува.
Вештини на
учење

Ги идентификува личните потреби за понатамошна едукација и
независно делување за самостојно стекнување нови знаења и вештини,
во поширокиот општествен контекст.
Способност за преземање одговорност за постојано индивидуално
учење по сопствено определување во областа на Графичкото
инженерство и дизајн во која што студентот избрал да развие посебна
експертиза
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15. ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студиската програма е во времетраење од 1 (една) година односно 2 (два) семестри.

16. ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ
За успешно завршување на студиската програма студентите треба да се стекнат со
најмалку 60 ЕКТС кредити.

17. УСЛОВИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ И НАПРЕДУВАЊЕ ВО ТЕКОТ НА
СТУДИИТЕ
Условите и критериумите за запишување на студентите се дефинирани согласно
Законот за високо образование на Република Македонија, Статутот на Универзитетот „Св.
Климент Охридски“ - Битола, Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола (член 9 – член 16) и истите се објавуваат во Конкурсот за запишување
студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ - Битола.
Студентот напредува во текот на студирањето, односно запишува предмети преку
бројот на остварените кредити (бодови). Напредувањето во текот на студиите е
дефинирано и опишано во Правилникот за условите, критериумите и правилата за
запишување и студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент
Охридски“ – Битола, којшто е јавно објавен на web страната на Универзитетот.

18. ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО
По завршувањето на студиите, студентот може да го продолжи образованието на
трет циклус студии.

19. СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Предметите на студиската програма се категоризирани во три основни групи, согласно
измените и дополнувањата на Законот за високото образование (Сл. в. бр. 17, од
11.02.2011), и тоа: задолжителни предмети, изборни предмети што студентите самостојно
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ги избираат од редот на сите наставни предмети застапени на единицата на Универзитетот
и изборни наставни предмети од редот на сите изборни наставни предмети застапени во
студиските програми на единиците на државните универзитети.
Вториот циклус студии опфаќа вкупно 4 задолжителни предмети, коишто на студентот
му обезбедуваат 24 кредити. Бројот на изборни предмети, што студентите самостојно ги
избираат од редот на сите наставни предмети, застапени на единицата на Универзитетот,
изнесува 2, коишто на студентот му обезбедуваат вкупно 12 кредити, и бројот на
изборните наставни предмети коишто студентите ги избира од редот на сите изборни
наставни предмети застапени во студиските програми на единиците на државните
универзитети изнесува 1 и тој на студентот му обезбедува 6 кредити. Исто така, студентот
има обврска да изработи и јавно да брани магистерски труд, којшто се вреднува со 18
кредити.
Од претходното може да се заклучи дека структурата на оваа студиска програма, од
аспект за застапеноста на задолжителните и изборните предмети, е во согласност со
Законот за високото образование и измените на ЗВО. Исто така, и предвидениот фонд
часови за предавања, вежби и дополнителни активности неделно, во рамките на оваа
студиска програма, е во согласност со Законот за високото образование. Ваквиот сооднос
на наставните дисциплини директно води кон исполнување на поставените цели на
студиската програма.
Во продолжение е дадена структурата на студиската програма:
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ПРВА ГОДИНА
Шифра
ГИД901
ГИД902
ГИД903
ГИД904

ГИД905
ГИД906
ГИД907

Шифра
ГИД908
ГИД909

ГИД910
ГИД911
ГИД912
ГИД913
ГИД914
ГИД900

Прв семестар
Задолжителни предмети
кредити
CtP технологии
6
Фотоосетливи копирни слоеви
6
Електронски мултимедијални системи
6
3D визуелизација на графички
производи
6
Изборен предмет (од предметите што
се изучуваат на студиските програми на
државните Универзитети) – се избира
еден
Менаџмент во графичкото производство
6
Современи методи во менаџмент на
6
квалитет
Надежност на техничките системи
6
Вкупно кредити I сем.
30
Втор семестар
Изборен предмет од Листата 1 на
изборни предмети од Факултетот) – се
избира еден
кредити
Дизајн на карактери и движења
6
3Д графика и анимација
6
Изборен предмет од Листата 2 на
изборни предмети од Факултетот) – се
6
избира еден
Управување со бои
6
Електронско издаваштво
6
Компјутерска типографија
6
Современи графички материјали
6
Дизајн на амбалажа
6
Магистерски труд
18
Вкупно кредити II сем.
30
ВКУПНО КРЕДИТИ ПРВА ГОДИНА
60

фонд на часови
3+2
3+2
3+2
3+2

3+2
3+2
3+2

фонд на часови
3+2
3+2

3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

20. УТВРДЕН СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ
ПРЕДМЕТИ СО ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ, ЛИСТА НА
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И ДЕФИНИРАН НАЧИН НА ИЗБОР НА
ПРЕДМЕТИТЕ
Утврден сооднос меѓу задолжителните и изборните предмети
Број на задолжителни предмети
Процент на задолжителни предмети
Број на изборни предмети (група 1)
Процент на изборни предмети – група 1
(изборни предмети што студентите самостојно ги избираат

4
57,1%
2
28,6%
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од редот на сите наставни предмети застапени на
единицата на Универзитетот)
Број на изборни предмети (група 2)
Процент на изборни предмети – група 2
(изборни наставни предмети што студентите самостојно ги
избираат од листата слободни изборни предмети,
предложена од секоја единица на Универзитетот, посебно)
Вкупно предмети

1
14,3%
7

Листа на задолжителни предмети
Шифра
ГИД901
ГИД902
ГИД903
ГИД904

Име на предметот
CtP технологии
Фотоосетливи копирни слоеви
Електронски мултимедијални системи
3D визуелизација на графички
производи

кредити
6
6
6

фонд на часови
3+2
3+2
3+2

6

3+2

Листа 1 на изборни предмети од редот на сите наставни предмети застапени на ТФБ - се
избира еден
Шифра
ГИД908
ГИД909

Име на предметот
Дизајн на карактери и движења
3Д графика и анимација

кредити
6
6

фонд на часови
3+2
3+2

Листа 2 на изборни предмети од редот на сите наставни предмети застапени на ТФБ - се
избира еден
Шифра
ГИД910
ГИД911
ГИД912
ГИД913
ГИД914

Име на предметот
Управување со бои
Електронско издаваштво
Компјутерска типографија
Современи графички материјали
Дизајн на амбалажа

кредити
6
6
6
6
6

фонд на часови
3+2
3+2
3+2
3+2
3+2

Листа на изборни предмети од предметите што се изучуваат на студиските програми на
државните Универзитети) – се избира еден
Шифра
ГИД905
ГИД906
ГИД907

Име на предметот
Менаџмент во графичкото производство
Современи методи во менаџмент на
квалитет
Надежност на техничките системи

кредити
6

фонд на часови
3+2

6

3+2

6

3+2
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21. ИНФОРМАЦИЈА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО
ПРВАТА ГОДИНА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Бројот на студенти за запишување во првата година на студиската програма се
определува со Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на
Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола во согласност со бројот на расположиви
акредитирани ментори на втор циклус студии. Во прва година во академската 2017/18 год.
планирано е да се запишат вкупно 10 студенти.

22.
ИНФОРМАЦИЈА
ЗА
ОБЕЗБЕДЕНА
ДОПОЛНИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

ЗАДОЛЖИТЕЛНА

И

Институцијата има обезбедено и располага со богат и соодветен на предметните
програми книжен фонд на домашни и странски монографски публикации; поседува
доволен број преведени книги и литература кои се дел од проектот за превод на странски
книги и стручна литература, како и голем број домашни и странски стручни списанија
што во целост ја покриваат задолжителна и дополнителна литература за предметите од
студиската програма. Листата на задолжителната и дополнителната литература за секој
наставен предмет е јавно објавена и достапна на web страната на единицата.

23. ИНФОРМАЦИЈА
УНИВЕРЗИТЕТОТ

ЗА

WEB

СТРАНАТА

НА

ЕДИНИЦАТА

И

Web страната на единицата: www.tfb.uklo.edu.mk
Web страната на Универзитетот: www.uklo.edu.mk

24. НАЗИВ СО КОЈ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ ПО ЗАВРШУВАЊЕТО НА
СТУДИСКАТА ПРОГРАМА
Студентот кој ќе ги изврши сите обврски предвидени со студиската програма се
стекнува со звање Магистер по графичко нженерство и дизајн.
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Во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, звањето што студентот го
стекнува по завршувањето на студиската програма е Master of Science in Graphical Engineering
and Design.

25. АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМИ ПРЕКУ КОИ СЕ РАЗВИВА И СЕ
ОДРЖУВА КВАЛИТЕТОТ НА НАСТАВАТА
Постапката на анализа и оценка нa квалитетот на наставата се спроведува во
согласност со националните законски акти (Закон за високото образование на Република
Македонија, Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на
квалитетот на високообразовните установи и на академскиот кадар на Република
Македонија), како и стандардите за институционална евалуација на Европската
асоцијација

на

универзитети

(ЕУА).

Во

согласност

со

зацртаната

мисија

на

Универзитетот, обезбедувањето квалитет е составен дел на целокупното работење:
настава, научно- истражувачка дејност, управување и администрација.
Воспоставувањето на процедури во обезбедувањето и контролата на квалитетот на
наставно-образовната дејност е континуирана активност и ја организира и спроведува
Комисија за самоевалуација формирана од страна на единицата и Универзитетската
Комисија за самоевалуација формирана од страна на Сенатот на Универзитет. Покрај
другите индикатори, информации по различни прашања за студиската програма се
добиваат и преку искажаното мислење од организирана студентска анкета во текот на
годината и истото е во насока на преземање соодветни корективни мерки и активности.

26. РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗВЕДЕНАТА САМОЕВАЛУАЦИЈА
Комисијата за самоевалуација на Технички факултет – Битола ја спроведе
последната самоевалуација во ноември, 2015 година, за периодот од 2012 – 2015 година.
Целосниот Извештај од самоевалуацијата, како и резултатите од анкетата на студентите се
дадени на веб страната на ТФБ, на следниот линк:
http://tfb.uklo.edu.mk/tabs/view/ee993dd617f37ab34c8334fbbc05656b.
Во продолжение е даден дел од Извештајот, кој се однесува на Отсекот за графичко
инженерство:
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„На Отсекот за графичко инженерство (ОГИ), во периодот на самоевалуација
делуваат следните студиски програми: Графичко инженерство на прв и втор циклус на
студии и Графичко инженерство и дизајн на трет циклус на студии по системот, 4+1+3.
Како што е напоменато во општиот дел на Извештајот, овој отсек се формира во
академската 1992/93 год. како четврт отсек во рамките на ТФБ, кој е единствен во
регионот и државата, со цел да одговори на потребите на пазарот на труд за профили од
оваа област.
Детален опис на студиските програми со ангажиран наставен кадар, предметни
содржини, сооднос на задолжителни и изборни предмети, инфраструктура, стекнато
звање, визија и перспектива по дипломирањето како и други податоци, се дадени во
усвоените Елаборати на студиските програми, по кои се одвиваше/одвива наставата.
Со обработка на Анекс табелите од аспект на сите четири области на работење, може
да се констатира следното:
ОГИ во рамките на органите на Управата учествува со свој претставник –
Раководител на отсекот. Студиските програми на ОГИ и во периодот на самоевалуација се
единствени, по кои се препознава ТФБ во регионот и пошироко, образувајќи кадри од оваа
област. Отсекот од формирањето до денес постојано се зајакнува со стручен и
компетентен наставен кадар кој го оформува образованието во рамките на својата струка,
односно потесна специјалност, според кои се одвива наставата и се вршат реизбори и
избори во повисоки звања, согласно поделбата по подрачја, полиња и области од
Фраскатиевата класификација (Табела 5 Анекс табели).
На ОГИ на прв циклус на студии, евидентен е постојан и задоволителен интерес за
студирање на оваа студиска програма во периодот на самоевалуација, согласно
одобрените квоти. Индикатор се атрактивните студиски програми, како и солидниот
наставен кадар кој учествува во образовниот процес. Исто така постојан интерес за
студирање има и на втор циклус на студии, (Табела 4,10,12 Анекс табели). Застапеноста на
двата пола кај студентите е евидентна, со малку помал број на претставнички на женскиот
пол, што е и понатаму карактеристично за техничките науки.
Заради спецификата на техничките науки особено графичката струка, во процесот на
образование присутни се повеќе форми во наставно-образовниот процес на студиската
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програма, преку предавања екс катедра (фронтална форма на настава), интерактивна
настава, лабораториска (практична) настава, семинарска настава, теренска настава и
проектна задача. Евидентен е задоволителен облик на наставно – образовниот процес во
повеќето форми, со акцент на подобрување на одредени форми на образование (Табела 7
Анекс табели).
На ниво на ТФБ како и на ОГИ, може да се констатира надворешна соработка со
стопански институции и јавни претпријатија, образовни/ воспитно-образовни институции,
што е верифицирано со потпишани меморандуми за соработка со голем број фирми и
компании, како и други стопански организации во Битола и пошироко, со реализирана
посета на фирми од областа на графиката и покана на истакнати стручњаци од
стопанството за изведување на предавања, соработка со АД Киро Дандаро, АД
Фустеларко Борец, Графопром и др. приватни печатници, (Табела 8 Анекс табели).
Во текот на студирањето студентот се стекнува со вештини со кои се оспособува во
текот на студиите и во текот на своето професионално работење, како што се писмено,
усмено комуницирање, преку работа на компјутер, во лабораторија, во група, преку
подготвување на проекти, со потребно познавање на странски јазици, способност за
анализа на стручна и научна литература, со можност за успешно разрешување на
проблемите, стекнување на менаџерски способности со што дипломираните студенти ќе
бидат барани и препознатливи на пазарот на труд, (Табела 9 Анекс табели). Констатиран е
задоволителен степен на стекнување на овие вештини во периодот на самоевалуација.
Како недостаток е стекнување на вештина преку работа во лаборатории.
Ангажираноста на студентот во наставно-образовниот процес, преку индивидуално
учење и стекнати кредити на студиската програма, е соодветно застапено како што е
пропишано во законските регулативи и е дадено во соодветните Елаборати по студиски
програми, преку предавања, вежби, консултации, испити, вкупно контакт часови,
самостојно учење, изработка на дипломска работа, пракса, вкупно часови односно вкупно
стекнати кредити, (Табела 11 анекс Табели). Табелата е пополнета согласно Правилникот
за ЕКТС.
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Средниот постигнат успех од средно училиште на новозапишаните студенти на оваа
студиска програма е добар, многу добар 3,96 (од 5). (Табела 12 Анекс табели студиска
програма прв циклус).
Податоци за постигнатиот успех на студентите преку колоквиуми, односно со
полагање на испит нема, (Табела 13 Анекс табели).
Годишниот број на дипломирани студенти на прв циклус, магистрирани на втор
циклус е согласно динамиката на упис, односно бројот на студенти на овие студиски
програми, (Табела 14 Анекс табели).
Периодот на студирање како и постигнатиот просечен успех на студентите е во
рамките на просекот, се студира во просек по пет години, со среден успех околу 7,64 на
прв циклус на студии и просечна оценка 9 на втор циклус на студии, (Табела 15 Анекс
табели).
Студентите покрај наставните, остваруваат и воннаставни активности, за кои се
изјасни самостојно студентскиот парламент на ниво на ТФБ, (Табела 16 Анекс табели).
Академскиот кадар во последните три години на ниво на студиска програма се
одликува со активно пишување на стручна литература, книги, скрипти, практикуми и
други помагала, (Табела 17 Анекс табели). Малиот број на напишана стручна литература,
се оправдува со скромната финасиска поддршка за овие авторски дела како дополнителна
мотивација.
Учеството на наставниците и соработниците од студиската програма во научноистражувачки и апликативни проекти (национални и меѓународни) во последните три
години е задоволително, особено во делот на меѓународни научно – истражувачки
проекти, (Табела 18 Анекс Табели).
Наставниот и соработнички кадар на ОГИ, во периодот на самоевалуација има
активно учество на конференции, симпозиуми, семинари, кое се одржува на исто ниво во
сите три години, што е добар показател, (Табела 19 Анекс табели).
Наставниот кадар е во својство на ментор/член во комисии за одбрана на
магистерски и докторски студии, согласно динамиката на запишување на вакви студенти.
Исто така наставниот кадар има активно учество во објавување на трудови и публикации
во научни списанија како и други публикации, што е добар индикатор. Ова е благодарение
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на финансиската политика на раководството да се субвенционира учество во вакви
активности, (Табела 20 Анекс табели).
Во последните три години активно се учествува и во европски проекти, особено во
актуелните ТЕМПУС проекти во извештајниот период, (Табела 21 Анекс табели).
Вкупниот број на реализирани проекти во последните 3 години, со домашни и
меѓународни институции е на задоволително ниво, (Табела 22 Анекс табели).
ОГИ преку својот кадар има активно учество на домашни и меѓународни
конференции, симпозиуми и семинари, (Табела 23 Анекс табели).
Финасирањето на единицата (отсеците) е по две основи: од Министерството за
образование и наука (буџетот) и од сопствени приходи. Процентуалното зафаќање за
периодот на самоевалуација е: за 2012 год. од буџет 45,12 % и сопствени приходи 54,88 %;
за 2013 год. од буџет 47,09 % и сопствени приходи 52,91 % и за 2014 год. од буџет 53,31 %
и сопствени приходи 46,69 %.
Вториот и третиот циклус на студии е со кофинансирање.“

27. ОБРАЗЕЦ НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА
Образецот за додаток на диплома за студиската програма е даден во прилог на Елаборатот.
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Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ - Битола
Технички факултет – Битола
Графичко инженерство
ул. Иво Лола Рибар бб, 7000 Битола, Република Македонија,
www.tfb.uklo.edu.mk

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА
Овој ,,Додаток на дипломата“ го следи моделот развиен од Европската комисија, Советот на Европа и
УНЕСКО/ЦЕПЕС. Цел на ,,Додатокот на дипломата“ е да овозможи податоци потребни за препознавање на академски
квалификации (дипломи, стручни звања, сертификати). Тој е обликуван да обезбеди опис на природата, нивото,
контекстот, содржината и статусот на студиите кои биле следени и успешно завршени од лицето – носител на
оригиналната диплома, кон која е додаден овој додаток. Додатокот треба да биде ослободен од секаков вид коментари
за вредноста, еквивалентноста со други студии и сугестии за признавање.

1. ПОДАТОЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА НОСИТЕЛОТ НА ДИПЛОМАТА
1.1 Име:
1.2 Презиме:
1.3 Датум на раѓање, место и држава на раѓање:
1.4 Матичен број и број на студентско досие:
2. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕКНАТАТА КВАЛИФИКАЦИЈА
2.1 Датум на издавање :
2.2 Назив на квалификацијата:

Магистер по графичко инженерство и дизајн

2.3 Име на студиската програма, односно главно студиско
подрачје, поле и област на студиите

Графичко инженерство и дизајн, 2 Техничко - технолошки науки,
208 Графичко инженерство
Универзитет “Св. Климент Охридски“, Битола, Технички факултет
Битола. Државен универзитет, формиран во 1979 год. со одлука на
Собранието на РМ.
Вишата техничка школа е формирана во 1961 год. од страна на
Собранието на општина Битола. Трансформација од Виша Техничка
школа во Технички факултет во 1977 год., со Закон за основање
(Службен весник на СРМ бр.30.77), Реш. бр.06-1945 од 06.07.1977.
Последна акредитација на студиската програма доделена од Одбор за
акредитација бр. XX

2.4 Име и статус на високообразовната/научната установа
која ја издава дипломата:

2.5 Име и статус на високообразовната/научната установа
(доколку е различна) која ја администрира дипломата:

/

2.6 Јазик на наставата:

Македонски

3. ПОДАТОЦИ ЗА СТЕПЕН (ЦИКЛУС) НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
3.1 Вид на квалификацијата (академски/стручни студии):

Академски студии

3.2 Степен (циклус) на квалификацијата; времетраење на
студиите:

Втор циклус едногодишни академски студии

3.3 Траење на студиската програма: години и ЕКТС

1 година (2 семестри, 15 седмици/семестар), 60 ЕКТС

3.4. Услови за запишување на студиската програма

Завршени четиригодишни прв циклус студии, со освоени 240 кредити,
или завршени четиригодишни додипломски студии, како и други услови
утврдени во Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии
во соодветната академска година на запишување и утврдените посебни
услови од страна на единиците на Универзитетот.

8. ПОДАТОЦИ ЗА СИСТЕМОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
4. ПОДАТОЦИ ЗА СОДРЖИНИТЕ И ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ
4.1 Начин на студирање (редовни,вонредни):

4.2 Барања и резултати на студиската програма:

4.3. Податоци за студиската програма (насока, модул,
оценки, ЕК) 1

4.4 Систем на оценување (шема на оценки и критериуми
за добивање на оценките)

8.1. Видови високообразовни установи
Студиската програма по Графичко инженерство и дизајн на студентот му
овозможува продлабочување на знаењата, вештините и компетенциите од областите
на современите трендови во графичкиот дизајн, современите технологии на
печатење, безконтактни техники на печатење, 3D печатење, нови приоди кон
графичките материјали и менаџментот во графичките погони. Сето ова овозможува
основа за самостојна истражувачка работа на нови развојни технологии, иновации и
позитивни искуства во графичкото инженерство преку примена на иновативни
методи при решавање на непознати и нецелосно дефинирани проблеми во
графичките погони користејќи математичко, научно, информатичко и инженерско
знаење.
Процентуалниот сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети е согласно
Законот за високото образование. Студентот ги завршува студиите со освоени 60
кредити. За време на последниот семестар студентот избира, запишува, изработува и
брани магистерска работа.
Национална оцена
Опис
Дистрибуција
10
Извонреден
91-100
9
Одличен
81 – 90
8
Многу добар
71 – 80
7
Добар
61 – 70
6
Доволен
51 - 60
5
Недоволен
0 - 50
Oценката 6 е најниска, а 10 највисока оцена.
Оценката се формира врз основа на постигнатиот успех од колоквиумите и/или
завршниот испит (максимум 80 поени), присуство и активност на предавање и вежби
(најмногу 10 поени), изработена семинарска работа (најмногу 10 поени).
За завршување на студиите неопходно е студентот да добие преодни оценки по сите
предмети од студиската програма.

4.5 Просечна оценка во текот на студиите

8.2 Вид на студии

8.3 Акредитација на високообразовната установа

8.4 Структура на високообразовните универзитетски
(академски) студиски програми

5. ПОДАТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА КВАЛИФИКАЦИЈАТА
5.1 Пристап до натамошни студии

Стекнатата диплома овозможува продолжување на академски студии од трет циклус,
во траење од 3 години.

5.2 Професионален статус (ако е применливо)

Дипломата овозможува директен пристап кон професионално вработување.

6. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ
8.5 Структура на високобразовните стручни студии

6.1 Дополнителни информации за студентот:
6.2 Дополнителни извори за високообразовната установа:

www.tfb.uklo.edu.mk
www.uklo.edu.mk
tel. +389 (0) 47 207 702
fax. +389 (0) 47 203 370

7. ЗАВЕРКА НА ДОДАТОКОТ НА ДИПЛОМА:
7.1 Датум и место:

8.6 Услови за запишување на студиите

7.2 Име и потпис:

7.3 Функција на потписникот:
7.4 Печат

1

Додаток 4.3 е Уверението за положени испити

Декан

Ректор

8.7 Систем на оценување

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола е највисока автономна јавна
високообразовна, научна, односно уметничка установа која го обезбедува
единството во вршењето и развојот на високото образование, науката, уметноста и
стручноста и непосредно и преку своите единици од различни студиски подрачја
пренесува сознанија од повеќе научни односно уметнички подрачја и дисциплини.
Академските студии ги оспособуваат студентите за вршење на дејности во науката
и високото образование, во деловниот свет, во јавниот сектор и општеството во
целост преку оспособување за развој и примена на научните и стручните достигања.
Стручните студии им даваат на студентите знаења и вештини кои им овозможуваат
вршење на стручни занимања и ги оспособуваат за непосредно вклучување во
работниот процес.
Системот за обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование се
потпира врз функционирањето на Одборот за акредитација и евалуација. Системот
на обезбедување и оценување на квалитетот на високото образование опфаќа:
- одобрување, потврдување и признавање на високообразовна установа и на
студиски програми, за вршење на високообразовна дејност согласно овој закон, што
се остварува преку акредитација,
- процена на квалитетот на вршењето на високообразовната дејност, управувањето,
финансирањето, академските и други активности и нејзините приоритети, што се
остварува преку системот на евалуација и
- други активности и механизми преку кои се развива и одржува квалитетот на
високото образование утврдени со закон и актите на телата што го оценуваат
квалитетот на високото образование.
Студиските програми за стекнување на образование се распоредуваат во три
циклуси на високото образование:
- прв циклус академски студии којшто по правило трае од три до четири години и
со неговото завршување се стекнуваат од 180 до 240 ЕКТС. Лицето кое ги завршило
студиите се стекнува со диплома со додавка на соодветната струка, а во
меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик, академскиот назив по
завршувањето на првиот циклус на студии е baccalaureus односно baccalaurea.
- втор циклус академски студии коишто по правило траат од една до две години
(или подолго доколку тоа е во согласност со меѓународно прифатените стандарди
за даден профил) и со нивното завршување се стекнуваат од 60 до 120 ЕКТС.
Вкупниот број кредити кои се стекнуваат на првиот и вториот циклус на
универзитетските студии изнесува 300 EKТС. Лицето кое ги завршило студиите се
стекнува со научен назив master.
- трет циклус академски студии или докторски студии траат три години и носат 180
EKТС. Со јавна одбрана на докторскиот труд стекнува назив доктор на науки
(dr.sc).
Стручните студии траат три години и со нивно завршување се стекнуваат 180
ЕКТС, а по исклучок можат да траат четири години и со тие студии се стекнуваат
240 ЕКТС кредити.
Со завршувањето на стручните студии се стекнува диплома со додавка на
соодветната струка, а во меѓународниот промет и дипломата на англиски јазик,
стручниот назив по завршувањето на првиот циклус стручни студии е baccalareus
односно baccalaurea со додавка на струката.
Специјалистичките стручни студии од втор циклус траат една година и со нивното
завршување се стекнува звање специјалист од одредена струка (spec.) кое се
користи покрај стручниот назив стекнат на стручните студии или академските
студии од прв циклус.
Завршено осумгодишно основно образование (пред воведувањето на
деветгодишното основно образование во 2006/2007 година); четиригодишното
средно образование, четиригодишни универзитетски додипломски или прв циклус
студии; како и други услови утврдени со Законот за високото образование,
Статутот и Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и
студирање на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ –
Битола.
Проверката на знаењето на студентот се врши континуирано во текот на наставнообразовниот процес и се изразува во поени.
За исполнувањето на обврски за полагање на испитот (во делови или во целина)
студентот може да оствари најмногу 100 поени или да добие позитивна оценка која
се изразува до 10 (десет), при што оценките го означуваат следниов успех:
10 - извонреден
9 - одличен
8 - многу добар
7 - добар
6 - доволен
5 - недоволен
Завршното оценување задолжително се запишува во индексот или во некој друг
документ и во пријавата за завршното оценување.
Просечниот успех на студентот претставува аритметичка средина на оценките од
завршното оценување по сите наставни предмети во текот на студиите, вклучувајќи
го и завршниот испит.
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
CtP технологии
2.
Код
ГИД901
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
1/прв
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Роберто Пашиќ
Доц. д-р Филип Поповски
9.
Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Стекнување со специфични знаења од областа на CtP технологиите.
11. Содржина на предметната програма:
CtP технологии, трендови; Технолошки процес и елементи на системите за CtP;
Извори на зрачење, технологии на работа на CtP; CtP технологија за рамен
печат; CtP технологија за флексо печат; CtP технологија за длабок печат;
Калибрација на системите за CtP;
12. Методи на учење:
Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
30 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
45 часови
16.3 Домашно учење
30 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
18. (бодови/оценка)
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)
51

од 91 до 100 бода
19.
20.
21.
22.

10 (десет) (A)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1
R. M. Adams, F.
Computer to Plate GATF, Pittsburg
Romano
2
J. Geimenhardt
CTP-Belichter
Lausanne
und Platten
Technologie
3
G. Brett
Virtual formes,
Pira
Management &
Technology
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1
H.Kipphan
Handbook of
Springer
Print Media
2
3

Година
2010
2006

2004

Година
2012
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Фотоосетливи копирни слоеви
2.
Код
ГИД902
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
Прва/прв 7. Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Вонр. проф. д-р Ратка Нешковска
Доц. д-р Светлана Мијаковска
9.
Предуслови за запишување на
нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): продлабочување на знаењата за
видовите на фотоосетливи копирни слоеви и фотохемиските реакции што се
одвиваат во нив, како и за изворите на зрачење кои се употребуваат при
осветлување на копирните слоеви.
11.

Содржина на предметната програма: Основни фотохемиски реакции. Реакции
на фотоактивните молекули. Примена на фотохемискиот закон за
еквиваленција за различни фотоосетливи слоеви. Колоидни состави и
фотохемиски реакции на хидрофилните колоиди. Фотоосетливи диазо
соединенија и градба на фотоосетливите копирни слоеви. Карактеристики на
фотоосетливите полимери. Процес на фотополимеризација во копирните
слоеви. Органски фотоспроводни полимерни слоеви. Термички копирни
слоеви. Копирни слоеви на база на халогениди на среброто. Извори на зрачење.
Спектрална осетливост на копирните слоеви. Актинична област.

12.
13.
14.
15.

Методи на учење: предавања, вежби, консултации, самостојно учење
Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
Распределба на расположливото време
3+2
Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
40 часови
16.3 Домашно учење
65 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови

16

17.
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18.

19.
20.
21.
22.

усмена)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
22.1 1
П. Аткинс, Ж. Де
Паула
2
М. Рубинштајн, Р.
Колби
3

22.2

H.Kipphan

4
Доплнителна литература
Автор
1
N. M. Notkina, P. A.
Jackov
2

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
нема

10 бодови
5 (пет)
(F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски
Евалуација, анкети

Наслов
Аткинсонова
физичка хемија
Физика на
полимери
Handbook of
Print Media
Наслов
Tehnologija
fotomehaničeskih
procesov

Издавач
Vlada na RM
W. H. Feeman
Влада на РМ,
Oxford
University Press
Springer

Година
2010,
2006
2012
(МК),
20103
2012

Издавач
Година
Knjiga, Moskva, 1980,
1980, Zagreb,
1990
1990

www.tavija.si/
http://www.media.hu
t.fi

3
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Електронски мултимедијални системи
2.
Код
ГИД903
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
1/прв
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Ред. проф. д-р Кире Поповски
Доц. д-р Роберто Пашиќ
9.
Предуслови за запишување на
нема
предметот
10. Цел на предметот: Да ги запознае студентите со мултимедијалните елементи и
нивното комбинирање при изработка на проекти во графиката.
Стекнати компетенции - знаења: способност за компонирање на
мултимедијалните елементи при изработка на проекти во графиката, користење
на постоечките комбинации и поронаоѓање на нови
11. Содржина на предметната програма:
Што е мултимедијата: дефиниции, мултимедијални носачи (оптички медиуми),
мултимедијален пат. Каде се користи мултимедијата.
Текст: значење, фонтови, негова употреба во мултимедијата, дизајнирање на
текст, минија за навигација, HTМL документи, симболи, анимиран текст,
математички текст, Безиерови криви, хинт механизми, кодни системи за
прикажување на знаци, хипермедија и хипертекст.
Звук: предности, дигитално аудио, МИДИ аудио, формати, додавање на звук.
Слики: битмапи, скенирање, векторска графика, 3Д цртежи, бои,
компримирање.
Анимација: принципи, типови, компјутерска анимација, иднината на
анимацијата.
Видео: стандарди, бои, ефекти, калибрација, текст, аналогно и дигитално видео,
длабочина на битот, компресија, синхронизација на видеото и звукот, формати,
снимање и едитирање, најпознати графички едитори.
12. Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми, програмска задача
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
40 часови
55

активности
17.

18.

19.
20.
21.
22.

16.2
16.3

Самостојни задачи
Домашно учење

40 часови
25 часови

Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
Присуство на предавања и вежби
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Година
22.1 1
Поповски, К.
Мултимедијални Технички
2013
елементи факултет,
скрипта
Битола
2
Popovic R.,
Multimedija
Univerzitet
2010
Cvetkovic D.,
Singidunum,
Markovic D.
Brograd
Kompjuterska
3
Rizvic S.
ETF, Sarajevu
grafika i
multimedia

22.2

Доплнителна литература
Автор
1
Burke M.

2

Collin S.

3

Internet

Наслов
Organization of
multimedia
resources:
principles and
practise of
information
retrieval
Kako radi
multimedija

Издавач
Aldershot:
Gower, cop

Година
1999

Znak, Zagreb,
Hrvatska

1995
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
3Д визуелизација на графички производи
2.
Код
ГИД904
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
1/прв
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Филип Поповски
Доц. д-р Светлана Мијаковска
9.
Предуслови за запишување на
Нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Целта на овој предмет е да се нагласи важноста од примената на 3Д геометрија
во моделирање на графички производи, бидејќи луѓето ретко може да
манипулираат со виртуелен 3D објект без соодветни средства и софтвери и го
замислуваат во нивната имагинација.
11. Содржина на предметната програма:
Кога се решаваат 3Д геометриски проблеми се користат слики за да се
илустрираат просторни објекти и создавање на 3Д модели, било тоа да се
виртуелни или реални. Таа се развива способноста за прикажување на
просторот како фактор на интелигенција на човек и визуелизацијата која е од
суштинско значење за дизајн на 3D графичките производи. Со користење на
модерни софтвери за 3Д графика, се скратува времето на остварување на оваа
идеја, преку најсоодветниот дизајн за производот, кој привлекува внимание и
дава чувство на задоволство кај клиентите.
12. Методи на учење: предавања, вежби, интерактивна настава, консултации,
индивидуално учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
35 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
35 часови
16.3 Домашно учење
35 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
/ бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
90 бодови
57

18.

19.
20.
21.
22.

усмена)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
(бодови/оценка)

до 50 бода
од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1
H. Brown
The art of maya :
an introduction to
3D computer
graphics
2
Филип Поповски
Научна
визуелизација во
виртуелна
реалност –
техники на
интеракција и
развој на
апликации
3
Доплнителна литература
Автор
Наслов
22.2 1
E. Denison
Print and
production
finishes for
packaging
2
3

10 бодови
5 (пет)
(F)
6 (шест) (E)
7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Издавач
Alias/Wavefront

Година
2002

Технички
факултет Битола

2015

Издавач
RotoVision

Година
2008
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Менаџмент во графичкото производство
2.
Код
ГИД905
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
Прва/
7.
Број на ЕКТС
6
прв
кредити
8.
Наставник
Вонр. проф. д-р Силвана Ангелевски
Доц. д-р Иво Кузманов
9.
Предуслови за запишување на
нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): запознавање со менаџирањето
во графичкото производство.
11. Содржина на предметната програма: Планирање во графичкото производство.
Правци во развотот на менаџментот во графичкото производство. Современи
пристапи во теоријата на менаџмент. Организација и кадровско екипирање во
графичкото производство. Водење и контролирање на графичкото
производство. Маркетинг во графичката индустрија. Економика на графичките
индустриски системи.
12. Методи на учење: предавања, вежби, консултации, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
30 часови
16.3 Домашно учење
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 81 до 90 бода
9 (девет) (B)
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19.
20.
21.
22.

од 91 до 100 бода
Предадени домашни задачи

10 (десет) (A)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
Метод на следење на
Евалуација, анкети
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1.
Менаџмент на
индустриски
Томе Јолевски
системи
ММА, Битола
2.
Основи на
ЦИМ,
Тодор Кралев
менаџментот
Скопје1995
3.
H.Kipphan
Handbook of
Print Media
Springer
4.
Р.Трајковиќ
Технологии на
ТМФ, Београд
печатење
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1
Драгољуб
Технике штампе ФТН, Нови Сад
Новаковиќ
2

Година

1997

2012
2010
Година
2010
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Современи методи во менаџмент на квалитет
2.
Код
ГИД906
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет-Битола,
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
1/ втор
9.
Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р. Иво Кузманов
Вонр. проф. д-р Силвана Ангелевски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со современата методологија за менаџирање со
квалитет во производни системи во реални индустриски системи.
11. Содржина на предметната програма:
Дефинирање на поимот квалитет, Реални методологии за менаџирање со
шкартот во производни системи, Методологии за обезбедување и
континуирано унапредување на квалитетот, Основи на стандардизација,
Современи методологии за менаџирање со квалитетот од типот на QFD,
pFMEA, FMEA/FMECA, Six Sigma, Работа со приоритетни броеви на ризик во
производни системи, Статистичка обработка на податоци и современи
методологии за анализа на податоците.
12. Методи на учење: теоретски предавања и вежби, тимска и индивидуална
работа на проектна и други задачи, самостојно учење дома
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
45 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
10 часови
16.3 Домашно учење
50 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
61

(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

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)
Редовност на предавања, вежби и други
активности
Македонски

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
Анкета на студенти
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1
Денис В. Карлтон/
Модерна
МОН, проект
Џефри М. Перлоф
индустриска
за превод на
организација
стручна
литература
2
Dr. Nedeljko
Integrirani
FON,
Zivkovic
sistema
Univerzitet
menadzmenta
Beograd
3
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1
Доц. д-р. Иво
Контрола на
ТФБ
Кузманов
квалитет во
индустриски
капацитети,
интерна скрипта
2
Springer corp.
SPSS sotware for
Springer corp.
engineers
3

Година
/

2012

Година
2012

2015
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Прилог
Предметна програма од втор циклус на студии
бр.3
1. Наслов на наставниот предмет
Надежност на технички системи
2. Код
ГИД907
3. Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4. Организатор на студиската
Технички факултет - Битола
програма (единица, односно
Отсек за графичко инженерство
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
прва /прв
7. Број на ЕКТС
6
кредити
8. Наставник
Ред. проф. д-р Елизабета Христовска
Вонр. проф. д-р Силвана Ангелевски
9. Предуслови за запишување на
нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање на студентите со проблемите на надежноста, трајноста и издржливоста
на техничките системи.
11. Содржина на предметната програма:
Осврт на предметот и развојот на науката за надежноста. Основни поими битни за
разбирање и проучување на надежноста. Математички модели на распределбата на
времето на исправна работа до отказ и модели на интензитетот на отказите. Методи
на проценка на основните показатели на исправната работа. Пресметка на
надежноста со примена на методите на веројатност.
12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, самостојни задачи,
колоквиуми, одржување консултации со студенти
13. Вкупен расположив фонд на време
180 часа
14. Распределба на расположивото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1. Предавања - теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
часови
16.2. Самостојни задачи

30 часови

16.3. Домашно учење

75 часови

17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект (презентација: писмена и
усна)

80 бодови
10 бодови
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17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување (бодови/
оценка)

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот на
наставата
22.

10 бодови
до 50 бода
5 (пет) (F)
од 50 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 60 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 70 до 80 бода
8 (осум) (C)
од 80 до 90 бода
9 (девет) (B)
од 90 до 100 бода
10 (десет) (A)
услов за потпис-редовност на предавања и
вежби
Македонски јазик
Анкета на студенти

Литература
22.1

Задолжителна литература
Ред.
број
1.

Автор
Елизабета
Христовска

Наслов
Надежност на
технички системи
(предавања за втор
циклус)

Издавач
Технички
факултет Битола

Година
2010

2.
3.
22.2

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Тодор Давчев

2.

Тодор Давчев

3.

S. Jovičić

Наслов
Надежност и
одржување на
техничките системи
Надежност на
технички системи
Osnovi pouzdanosti
mašinskih konstrukcija

Издавач
Машински
факултет Скопје
Машински
факултет Скопје
Mašinski
fakultet Beograd

Година
2009

1992

1990
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Дизајн на карактери и движења
2.
Код
ГИД908
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
1/ втор
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Доцент д-р. Светлана Мијаковска
Доц. д-р Филип Поповски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со процесот на обликување на ликови за анимација, видео игри
итн. Се опфаќа целиот процес на дизајн на карактери од цртачки техники до
современи методи на 3D моделирање и оживување на карактерот (анимација).
11. Содржина на предметната програма: Вовед во дизјан на карактери, методи на
развој на карактери. Естетски преференции на карактерот. Креативен пристап
за проширување на идејата за креација на лик, оживување на карактерни
особини, развој на физички изглед, намена на ликот, анимација на ликот,
движење на ликот, развој на околината на ликот.
12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски
вежби, изработка на проекти, одржување консултации со студенти.
13.
14.
15.

16

17.

18.

Вкупен расположлив фонд на време
Распределба на расположливото време
Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
аудиторски), семинари,
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
активности
16.2 Самостојни задачи
16.3 Домашно учење
Начин на оценување
17.1
Тестови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
усмена)
17.3
Активност и учество
Критериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода

180 часови
3+2
45 часови
30 часови
30 часови
45 часови
30 часови
50 бодови
40 бодови
10 бодови
5 (пет)
(F)
6 (шест) (E)
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од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1
Rick Parent
Computer
Animation
Complete

22.2

2

Alan Watt

3

Џефри Мекконел

Доплнителна литература
Автор
1
Dragan Cvetkovic
2

Peter Shirley

3

Foley

7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)
10 (десет)

Издавач
Morgan
Kaufmann
Publishers,
Elsevier

3Д Компјутерска
графика
Компјутерска
графика –теорија
во практика
Наслов
Racunarska
grafika
Fundamentals of
Computer
Graphics
Computer
graphics:
Principles and
Practice in C

(D)
(C)
(B)
(A)

Година
2010

2010
2010

Издавач
CET

Година
2006
2002

2007
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
3Д графика и анимација
2.
Код
ГИД909
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
1/втор
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Доцент д-р. Светлана Мијаковска
Доц. д-р Филип Поповски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основите на функционирањето и креирањето на компјутерски
цртежи и модели, како и нивната анимација
11. Содржина на предметната програма: Основни концепти на геометриската
графика. Алатки за геометрискo моделирање Концепти на креирање на 3D
графика. 3D моделирање. Композиција и декомпозиција на 3D сцени. Концепти
на визуелизација. Карактеристики на површините. Начини на осветлување.
Виртуелни камери и погледи. Рендерирање. Концепти на анимација.
Композиција на анимации.
12. Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски
вежби, изработка на проекти, одржување консултации со студенти.
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
30 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
45 часови
16.3 Домашно учење
30 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
50 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
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од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19.
20.
21.
22.

7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)
10 (десет)

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.1 1
Dragan Cvetkovic
Racunarska
grafika.
2
Peter Shirley
Fundamentals of
Computer
Graphics
3
Foley
Computer
graphics:
Principles and
Practice in C
Доплнителна литература
Автор
Наслов
Издавач
22.2 1
Alan Watt
3Д Компјутерска
графика
2
Џефри Мекконел
Компјутерска
графика –теорија
во практика

(D)
(C)
(B)
(A)

Година

Година
2010
2010
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Управување со бои
2.
Код
ГИД910
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
1/втор
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Доц. Д-р Роберто Пашиќ
Доц. д-р Филип Поповски
9.
Предуслови за запишување на
/
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со Колор менаџмент и стандардизација во управувањето со бои.
11.

12.
13.
14.
15.

16

17.

18.

Содржина на предметната програма:
Основи на управување со бои, ICC профили, концепти; Работни токови за
управување со бои; Калибрација, карактеризација и профилирање (опсег на
бои, тонска крива, динамички опсег) ; Мапирање на гама во системите за
управување со бои; ICC профили, содржина, LUT матрични системи за
дигитализација; Уредување, контрола и примена на ICC профили; Управување
со бои кај излезни уреди; Управување со бои кај Оперативни системи;
Стандардизација.
Методи на учење:
Индивидуално учење, интерактивна настава, консултации
Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
Распределба на расположливото време
3+2
Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
30 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
45 часови
16.3 Домашно учење
30 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
50 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
69

(бодови/оценка)

19.
20.
21.
22.

од 51 до 60 бода
од 61 до 70 бода
од 71 до 80 бода
од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1
Phil Green, Michael Color
Kriss
Management:
Understanding
and Using ICC
Profiles
2
Abhey Sharma
Color
Management
3
Bruce Fraser,Chris
Real World Color
Murphy,Fred
Management
Bunting
Доплнителна литература
Автор
Наслов
22.2 1
Jan Morovic
Color gamut
mapping
2
3

6 (шест)
7 (седум)
8 (осум)
9 (девет)
10 (десет)

Издавач
Wiley

(E)
(D)
(C)
(B)
(A)

Година
2010

Delmar Cengage 2003
Learning
Peachpit Press
2004

Издавач
Wiley

Година
2008
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Електронско издаваштво
2.
Код
ГИД 911
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
1/втор
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Доц. д-р Филип Поповски
Доц. д-р Роберто Пашиќ
9.
Предуслови за запишување на
Нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Електронското издаваштво во современиот свет
11. Содржина на предметната програма:
Изучување на сите технологии преку кои може електронски да се прикаже еден
производ. Креирање на апликации со QuarkXPress, Adobe InDesign.. Стандарди
во
електронското издаваштво. Дигитални библиотеки. Наоѓање на информации.
Интерактивна системи. Системи за учење во далечина.
12. Методи на учење: предавања, вежби, интерактивна настава, консултации,
индивидуално учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
35 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
35 часови
16.3 Домашно учење
35 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
/ бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
90 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода
6 (шест) (E)
од 61 до 70 бода
7 (седум) (D)
од 71 до 80 бода
8 (осум) (C)
71

од 81 до 90 бода
од 91 до 100 бода
19.
20.
21.
22.

Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
Македонски
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
22.1 1
William E. Kasdorf
The Columbia
Guide to Digital
Publishing
2
Филип Поповски
Електронско
издаваштво скрипта
3
Дополнителна литература
Автор
Наслов
22.2 1
Martin Turner
Desk Top
Publishing with
QuarkXPress
2016
2
Diane Burns and
Digital Publishing
Sandee Cohen
with Adobe
InDesign CC:
Moving Beyond
Print to Digital
3

9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Издавач
Columbia
University Press

Година
2003

ТФБ

2016

Издавач
Ingenios books

Година
2016

Peachpit

2015
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Компјутерска типографија
2.
Код
ГИД912
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
1/ втор
7.
Број на ЕКТС
6
кредити
8.
Наставник
Доцент д-р. Светлана Мијаковска
Доц. д-р Филип Поповски
9.
Предуслови за запишување на
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Запознавање со основите на компјутерската типографија, типографските
методи, постапки, програми и програмски алатки.
11. Содржина на предметната програма: Стандарди на формати за запишување на
фонтови, текст и слики.Јазици и стандарди во компјутерската типографија.
Дефиниција на словните знаци во бит мапа и векторски. Алати и програми за
обликување на словни знаци. Безиерови методи. Трансформација и
морфологија во типографијата. Векторизација на записи базирани на пиксели.
Методи на оптичко читање и препознавање на икони. Специфичности на
типографијата во зависност од техниката на прикажување: екрански приказ,
дигитален печат, офсетен сито печат, микропечат. Сепарација на спот и
процесните бои на словните знаци. Програмирање на типографија во
PostScript. Линиска графика. Типографија во анимација. Заштитена
типографија.
12.
13.
14.
15.

16

17.

Методи на учење: теоретска настава, аудиториски вежби, лабораториски
вежби, изработка на проекти, одржување консултации со студенти.
Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
Распределба на расположливото време
3+2
Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
Други форми на
16.1 Проектни задачи
30 часови
активности
16.2 Самостојни задачи
45 часови
16.3 Домашно учење
30 часови
Начин на оценување
17.1
Тестови
50 бодови
73

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
40 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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)
Услов за потпис и полагање на
завршен испит
Јазик на кој се изведува
македонски
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
Наслов
Издавач
Година
22.1 1
V. Žiljak
RAČUNARSKA
FS i Grafički
2003
GRAFIKA
fakultet, Zagreb
PODRŽANA
XML
TEHNOLOGIJO
M
Grid Systems in
2
Josef MüllerBraun Publish
1996
Graphic Design: A
Brockmann
17.2

18.

19.
20.
21.
22.

Visual
Communication
Manual for Graphic
Designers,
Typographers and
Three Dimensional
Designers

3

22.2

Charles Geschke

Доплнителна литература
Автор
1.
David Cramer

POSTSCRIPT
LANGUAGE
Наслов
Computer
Typography
Basics

ADOBE
SYSTEMS
INCORPORATED

Издавач
I.D.E.A.S

Година
2003

2
3
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Прилог
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
бр.3
1. Наслов на наставниот предмет
Современи графички материјали
2. Код
ГИД913
3. Студиска програма
Графичко инженерство
4. Организатор на студиската
Технички факултет, Битола
програма (единица, односно
Графички отсек
институт, катедра, оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
Втор циклус
6. Академска година / семестар
прва/втор
7. Број на ЕКТС
6
кредити
8. Наставник
Ред. проф. д-р Стојанче Нусев
Доц. д-р Светлана Мијаковска
9. Предуслови за запишување на
Нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции):
Основна цел на овој предмет е студентите да добијат пошироки познавања за
современите графички материјали кои се користат во графичката индустрија и
пошироко, нивните карактеристики како и технологијата на производство.
11. Содржина на предметната програма:
Одбрани поглавија од подлоги за печатење. Одбрани поглавија за производство,
особини и методи на испитување на хартијата. Одбрани поглавја на примена на
пластични маси како подлоги за печатење. Примена на повеќеслојни материјали.
Одбрани поглавија од графички бои. Лепила.
12. Методи на учење: интерактивна настава, колоквиуми
13. Вкупен расположив фонд на време
180 часа
14. Распределба на расположивото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1. Предавања- теоретска
45 часови
активности
настава
15.2. Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиториски), семинари,
тимска работа
16. Други форми на активности
16.1. Проектни задачи
20 часови
16.2. Самостојни задачи
16.3. Домашно учење
17. Начин на оценување
17.1. Тестови
17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и
усна)
17.3. Активност и учество
18. Kритериуми за оценување
до 50 бода
(бодови/ оценка)
од 50 до 60 бода

0 часови
85 часови
80 бодови
10 бодови
10 бодови
5 (пет) (F)
6 (шест) (E)
75

19. Услов за потпис и полагање на
завршен испит
20. Јазик на кој се изведува наставата
21. Метод на следење на квалитетот
на наставата
22. Литература
Задолжителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Krgovic М. Perviz
О.
22.1
2.

22.2

Нусев Стојанче

Дополнителна литература
Ред.
Автор
број
Калпакџијан С.,
Шмид С.
1.

2.

Kalpakjian S.
Schmid

од 60 до 70 бода
од 70 до 80 бода
од 80 до 90 бода
од 90 до 100 бода
Изработенa семинарска работа

7 (седум) (D)
8 (осум) (C)
9 (девет) (B)
10 (десет) (A)

Македонски јазик
Анкета на студенти

Наслов
Grafcki materijali

Технологија на
графичките
материли
Наслов

Издавач

Година

Tehnoskometalurski
fakultet,
Beograd,
Предавања,
Скрипта

Издавач

Производно
Авторизиран
инженерство и превод
технологија
АРС
ЛАМИНА
ДОО, 2009
Manufacturing Prentice Hall
Processes for
Engineering
Materials

2007

2006

Година
2006

2006
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Прилог бр. 3
Предметна програма од втор циклус на студии
1.
Наслов на наставниот предмет
Дизајн на амбалажа
2.
Код
ГИД914
3.
Студиска програма
Графичко инженерство и дизајн
4.
Организатор на студиската
Технички факултет – Битола
програма (единица, институт,
Отсек за графичко инженерство
отсек, катедра)
5.
Степен (прв, втор, трет циклус) Втор циклус
6.
Академска година/семестар
Прва/
7.
Број на ЕКТС
6
втор
кредити
8.
Наставник
Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски
Вонр. проф. д-р Ратка Нешковска
9.
Предуслови за запишување на
нема
предметот
10. Цели на предметната програма (компетенции): запознавање со основите на
дизајнот на амбалажата.
11. Содржина на предметната програма: примена на апликации за дизајн на
амбалажа. Материјали за амбалажа. Проектирање на елементи од тенкоѕидни
материјали.
12. Методи на учење: предавања, вежби, консултации, самостојно учење
13. Вкупен расположлив фонд на време
180 часови
14. Распределба на расположливото време
3+2
15. Форми на наставните
15.1 Предавања-теоретска
45 часови
активности
настава
15.2 Вежби (лабораториски,
30 часови
аудиторски), семинари,
тимска работа
16 Други форми на
16.1 Проектни задачи
часови
активности
16.2 Самостојни задачи
30 часови
16.3 Домашно учење
75 часови
17. Начин на оценување
17.1
Тестови
80 бодови
17.2
Семинарска работа/проект (презентација: писмена и
10 бодови
усмена)
17.3
Активност и учество
10 бодови
18. Критериуми за оценување
до 50 бода
5 (пет)
(F)
(бодови/оценка)
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
Предадени домашни задачи
завршен испит
77

20.
21.
22.

Јазик на кој се изведува
наставата
Метод на следење на
квалитетот на наставата
Литература
Задолжителна литература
Автор
22.1 1
David P. Madsen
2
В. Константиновиќ
Доплнителна литература
Автор
22.2 1
Dr. Dragoljub
Novakovic

Македонски
Евалуација, анкети

Наслов
Издавач
Autodesk
Inventor
Svetlost
Графичка дорада ТМФ
Наслов
Zavrsna graficka
obrada

Година
2000
1995

Издавач
Година
Fakultet tehnicki 2001
nauka – Novi
Sad Srbija

2
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Прилог
бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на
докторски трудови
Име и презиме
Зоре Ангелевски
Датум на раѓање
13.02.1960 г.
Степен на образование
Доктор на науки
Наслов на научен степен
Редовен професор
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
Доктор на
1999
Технички факултет
стекнал со научен степен
технички науки
– Битола,
Универзитет
Св.„Климент
Охридски“ Битола
Магистер на
1987
Машински
технички науки
факултет – Скопје,
Универзитет
„Кирил и Методиј
“ - Скопје
Дипл. маш. инж. 1982
Технички факултет
– Битола
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е
наведе институцијата каде
избран
работи, звањето во кое е избран
Технички Факултет
Редовен професор
и во која област
Битола
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Операциони истражувања
Индустриско Инженерство и менаџмент
2 Веројатност и статистика
Индустриско Инженерство и менаџмент
3 Инжиненерско проектирање Индустриско Инженерство и менаџмент
4 3Д моделирање
Индустриско Инженерство и менаџмент
5 Инжинерско проектирање
Графичко инженерство
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Методи на опримирање
Индустриско инженерство и менаџмент
2 Дизајн и амабалажа
Графичко инженерство
3
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
80

10.

1 Методи на оптимирање
Индустриско инженерство
2
3
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
1

10.3

Иво Кузманов, Силвана
Ангелевска, Зоре
Ангелевски, Стојанче
Нусев, Васко Стојановски

Effective environmental
performance as a part of a
model for organizational
perfe
ction

ПОВРЕДИТЕ КАКО
ЕЛЕМЕНТ ОД
СЕКОЈДНЕВНОТО
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА
ИНДУСТРИСКИТЕ
КАПАЦИТЕТИ ВО
БИТОЛАСКИОТ РЕГИОН
INJURIES AS EVERYDAY
ELEMENT INTO
INDUSTRIAL ENTITIES
FROM BITOL
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до
пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
Печатени книги во последните пет години (до пет)
2

10.2

prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,
prof. Silvana Angelevska,
PhD. 2, prof. Zore
Angelevski, PhD. 3

Издавач/го
дина
Internation
al Journal
of
Informatio
n, Business
and
Manageme
nt, Vol. 5,
No.1,
2013, труд
со импакт
фактор
OSN –
BON –
TON
Internation
al
Conference
held in
Ohrid 2015

1
2
3
4
81

10.4

5
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1

12.

Иво Кузманов, Силвана
Ангелевска, Зоре
Ангелевски, Стојанче
Нусев, Васко Стојановски

Effective environmental
performance as a part of a
model for organizational
perfection

ПОВРЕДИТЕ КАКО
ЕЛЕМЕНТ ОД
СЕКОЈДНЕВНОТО
ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА
ИНДУСТРИСКИТЕ
КАПАЦИТЕТИ ВО
БИТОЛАСКИОТ РЕГИОН
INJURIES AS EVERYDAY
ELEMENT INTO
INDUSTRIAL ENTITIES
FROM BITOL
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
Повеќе од 30
11.2 Магистерски работи
Повеќе од 10
11.3 Докторски дисертации
1
ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет
години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)
во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во
82
2

11.

prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,
prof. Silvana Angelevska,
PhD. 2, prof. Zore
Angelevski, PhD. 3

Издавач/го
дина
Internation
al Journal
of
Informatio
n, Business
and
Manageme
nt, Vol. 5,
No.1,
2013, труд
со импакт
фактор
OSN –
BON –
TON
Internation
al
Conference
held in
Ohrid 2015

12.3

меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1 prof. Ivo Kuzmanov, PhD. 1,
Effective environmental
Internation
prof. Silvana Angelevska,
performance as a part of a
al Journal
PhD. 2, prof. Zore
model for organizational
of
Angelevski, PhD. 3
perfection
Informatio
n, Business
and
Manageme
nt, Vol. 5,
No.1,
2013, труд
со импакт
фактор
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните
четири години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференциј
а
1
2
3
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Прилог бр.4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на магистерски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Стојанче Нусев
21.02.1963 год.
Доктор на технички науки
8-2
Образование
Институција
Доктор на технички Машински
науки
факултет
Скопје
Магистер по
Машински
технички науки
факултет
Ниш
Дипл.маш.инженер
Технички
факултет
Битола
Подрачје
Поле
2-Техничко
Машинство
технолошки науки

Година
1999

1993

1987

Област
Производно
машинство,
технологии и
системи
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
2-Техничко
Машинство
Производно
технолошки науки
машинство,
технологии и
системи
Доколку е во работен однос Институција
Звање во кое е избран и
да се наведе институцијата
област
каде работи и звањето во
Технички факултет Битола
Redoven profesor od
кое е избран и во која област
oblastite: „Proizvodno
ma{instvo, tehnologii i
sistemi”, „Ma{inski
materijali”, „Grafi~ki
materijali (boi,
galvanotehnika)”.
Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот
циклус на студии
84

9.1.

9.2.

9.3.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Технологија на материјалите
Машински отсек/ Технички факултет
Битола
2.
Машинска обработка и алатни
Машински отсек/ Технички факултет
машини
Битола
3.
Машини и обработка со
Машински отсек/ Технички факултет
деформација
Битола
4.
Графички материјали
Графички отсек/Технички факултет
Битола
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Современи конструктивни
Машинство/ Технички факултет
материјали
Битола
2.
Одбрани поглавија од областа на
Машинство/ Технички факултет
CAD/CAM технологиите
Битола
3.
Современи производствени
Машинство/ Технички факултет
технологии
Битола
4.
Современи графички материјали
Графичко инженерство/ Технички
факултет Битола
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Современи методи на испитување Maшинство/Технички факултет
на материјалите
Битола
2.

Физичко моделирање и симулација Maшинство/Технички факултет
на технологиите за пластична Битола
деформација
со
помош
на
компјутер

3.

Современи инженерски материјали
во конструкциите
Состојба и тренд на развој во
обработката со пластична
деформација
Современи материјали во

4.

5.

Maшинство/Технички факултет
Битола
Maшинство/Технички факултет
Битола
Графичко инженерство и
85

10.

графичката индустрија
дизајн/Технички факултет Битола
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
THE 3rt
1.
Temeljkovski D.,
Productioon Proces
INTERNATIONAL
Milovancenic M.,
Reengineering – Human
CONFERENCE
Temrljkovski D., Nusev S. Resource Management

2.

Temeljkovski D., Nusev S, Stone in the world of
Temrljkovski D.,
architecture and desingnreenginering stone
processing

3.

Nusev S., Stojanovski B.,
Temeljkovski D.

Use of ethil acetate in flexo
printing with solvent inksrisks and protection

4.

Dancevska V., Ristic C.,
Nusev S., Bogoevska B.

Fatigue of professional
drivers as a work safety
problem

Temeljkovski D., Nusev
S.,

A Basic Theoretical Static
Model of the Support of
Open Structural Members of
Deformation Processing
Machines for the Aplication
of Calculation Methods

5.

MECHANICAL
ENGINEERING IN XXI
CENTURU, Nis
September 17-18,
(pp.395- 398)/ 2015
12th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
ACCOMPLISHMENTS
IN
ELECTRICAL,
MECHANICAL
ENGINEERING AND
INFORMATION
TECHNOLOGY, DEMI
2015, Banja Luka,
(pp 105-110)/2015
INTERNATIONAL
CONFERENCE SAFETY
ENGINEERING IN
FUNCTION OF
IMPROVEMENT OF
THE WORKING
CONDITIONS
Ohrid, 10th-12th of
May,2013 (pp.256261)/2013
10. NACIONALNA
KONFERENCIJA, TARA
26-26 OKTOBAR 2013,
(pp.152-160)/2013
THE 2nd
INTERNATIONAL
CONFERENCE
“MECHANICAL
ENRINEERING IN XXI
CENTRURY , June 2021,2013, Nis Serbia
(pp.79-82)/2013

86

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
Аксијално отстапување на
ролни-делови од
Нусев С.
транспортери со гумена
лента на компанијата
„ВИРОН” – Битола
2.
Испитување на
навлегувањето на вода во
Нусев С.
ролни-делови од
транспортери со гумена
лента на компанијата
„ВИРОН” – Битола
Радијално отстапување на
3.
ролни-делови од
Нусев С.
транспортери со гумена
лента на компанијата
„ВИРОН” – Битола
4.
Испитување на
Нусев С.,Гацов.П.
механичките
карактеристики на челно
заварени споеви

Издавач / година

Издавач / година

Технички факултет
Битола, 2014.

Технички факултет
Битола, 2014.

Технички факултет
Битола, 2014.

Технички факултет
Битола, 2013.

87

Статичка носивост на
Технички факултет
металната конструкција на Битола, 2013.
“Соларната централа од II
категорија во с.ДубровоНеготино”
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
60
11.2. Магистерски работи
5
11.3. Докторски дисертации
1
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
THE 3rt
1.
Temeljkovski D.,
Productioon Proces
INTERNATIONAL
Milovancenic M.,
Reengineering – Human
CONFERENCE
Temrljkovski D., Nusev S. Resource Management
5.

Нусев С., Силјановски
М.

2.

Temeljkovski D., Nusev S, Stone in the world of
Temrljkovski D.,
architecture and desingnreenginering stone
processing

3.

Nusev S., Stojanovski B.,
Temeljkovski D.

Use of ethil acetate in flexo
printing with solvent inksrisks and protection

MECHANICAL
ENGINEERING IN XXI
CENTURU, Nis
September 17-18, 2015
(pp.395- 398)/ 2015
12th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
ACCOMPLISHMENTS
IN
ELECTRICAL,
MECHANICAL
ENGINEERING AND
INFORMATION
TECHNOLOGY, DEMI
2015, Banja Luka,
(pp 105-110)/2015
INTERNATIONAL
CONFERENCE SAFETY
ENGINEERING IN
FUNCTION OF
IMPROVEMENT OF
THE WORKING
CONDITIONS
Ohrid, 10th-12th of
May,2013 (pp.256261)/2013

88

4.

Temeljkovski D., Nusev
S.,

A Basic Theoretical Static
Model of the Support of
Open Structural Members
of Deformation Processing
Machines for the Aplication
of Calculation Methods

5.

Vrtanoski G.Andonovic
V., Nusev S.

Rapid Tehnology In Dental
Biomechanics

6.

Vrtanoski G.Andonovic
V., Nusev S.

CAD/CAM
TECHNOLOGY IN
DENTAL MEDICINE

THE 2nd
INTERNATIONAL
CONFERENCE
“MECHANICAL
ENRINEERING IN XXI
CENTRURY , June 2021,2013, Nis Serbia
(pp.79-82)/2013
10th ANNIVERSARY
INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
ACCOMPLISHMENTS
IN
ELECTRICAL,
MECHANICAL AND
INFORMATIC
ENGINEERING, DEMI
2011, Banja Luka,26-28
May 2011 (pp 335342)/2011
10th ANNIVERSARY
INTERNATIONAL
CONFERENCE ON
ACCOMPLISHMENTS
IN
ELECTRICAL,
MECHANICAL AND
INFORMATIC
ENGINEERING, DEMI
2011, Banja Luka,26-28
May 2011 (pp 437443)/2011

12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
Temeljkovski D.,
Productioon Proces
THE 3rt
2015
Milovancenic M.,
Reengineering –
INTERNATIONAL
89

Temrljkovski D.,
Nusev S.

Human Resource
Management

2.

Dancevska V., Ristic
C., Nusev S.,
Bogoevska B.

Fatigue of professional
drivers as a work
safety problem

3.

Temeljkovski D.,
Nusev S.,

A Basic Theoretical
Static Model of the
Support of Open
Structural Members of
Deformation
Processing Machines
for the Aplication of
Calculation Methods

CONFERENCE
MECHANICAL
ENGINEERING IN
XXI CENTURU,
Nis September 1718, 2015
(pp.395- 398)
10. NACIONALNA 2013
KONFERENCIJA,
TARA 26-26
OKTOBAR 2013,
(pp.152-160)
THE 2nd
2013
INTERNATIONAL
CONFERENCE
“MECHANICAL
ENRINEERING IN
XXI CENTRURY ,
June 20-21,2013,
Nis Serbia (pp.7982)

90

Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
бр. 4
од трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Елизабета Христовска
2.
Датум на раѓање
12.11.1969 година
3.
Степен на образование
VIII степен
4.
Наслов на научен степен
доктор на технички науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
Дипломиран машински Технички факултет 1993
стекнал со научен степен
инженер
Битола
Магистер
Машински факултет - 1997
Скопје
Доктор на технички
Машински факултет - 2000
науки
Скопје
6.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
21400
Општо
машинство,
2. Техничко214 Машинство
научниот степен магистер
проектирање и машински
конструкции

технолошки науки

7.

8.

9.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
2. Техничкотехнолошки науки

Доколку во работен однос да се
наведе институцијата каде
работи, звањето во кое е избран
и во која област

Поле

Област

214 Машинство

Институција
Технички факултет Битола

21400 Општо машинство,
проектирање и машински
конструкции
21413 Транспортна
механизација
21417 Техничка механика
и механика на цврсто
тело

Звање во кое е избран
Редовен професор
21400 Општо машинство,
проектирање и машински
конструкции
21413 Транспортна механизација
21412 Земјоделско машинство и
механизација
21417 Техничка механика и
механика на цврсто тело

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Средства за транспорт
Машинство, Индустриски менаџмент /
Технички факултет
2 Метални конструкции
Машинство / Технички факултет
3 Основи на машинство
Индустриски менаџмент, Графичко
инженерство и дизајн / Технички факултет
4 Современи
Индустриски менаџмент / Технички факултет
експериментални
испитувања
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
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Надежност на технички
Индустриски менаџмент, Графичко
системи
инженерство и дизајн / Технички факултет
2 Современи
Индустриски менаџмент / Технички факултет
експериментални
испитувања – напреден курс
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Методологија на научна и
Индустриски менаџмент / Технички факултет
стручна работа
2 Надежност на технички
Индустриски менаџмент, Графичко
системи – напреден курс
инженерство и дизајн / Технички факултет
3 Напредни техники за развој Индустриски менаџмент / Технички факултет
и унапредување на
производи и процеси
4 Надежност на машински
Машинство / Технички факултет
системи
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Elizabeta Hristovska
Access to modeling of truss- 13th International
joints on carrying structure- scientific congress winter session
lattice girder
“Machines,
1

10.

2

Z.V. Sovreski,
E. Hristovska,
F. Sinani,
S. Simeonov,
S. Aruci,
V. Jovanovska

Investment analysis for
cleaner production in
thermal power plants from
energy-economic aspect

3

Elizabeta Hristovska

Guidelines for modelling
lattice girder structure with
cantilever design

4

Elizabeta Hristovska,
Sevde Stavreva

Methodology for assessing
the safety of a gearbox under
dynamic load

Technologies,
Materials”, Borovetz,
Bulgaria / 16.-19.03.
2016
Second international
conference of applied
sciences ICAS,
organized by
University of Tetova
and Northern Illinois
University USA,
Tetova, Macedonia /
13 May 2016
8 th International
Congress of Croatian
Society of Mechanics,
Opatia, Croatia / 29
September-2 October
2015
Trans &
MOTAUTO’15,
XXIII International
and technical
conference on
transport, roadbuilding, agricultural,
hoisting & hauling
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5

10.2

10.3

S. Stavreva,
C. Dimitrieska,
I. Andreevski,
S. Vasilevska,
E. Hristovska

Improving energy efficiency
of data centres

and military technics
and technologies,
Varna, Bulgaria / 2427.06.2015
12 th International
Conference on
Accomplishments of
Electrical and
Mechanical
Engineering and
Information
Technology DEMI
2012, Banja Luka,
Bosnia and
Herzegovina /
May 2015

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Kiril Popovski,
Cooperation among
INTEREG IIIA
Elizabeta Hristovska и др.
educational & research
PROGRAMME /
institutions, INTEREG IIIA 2007
PROGRAMME, GreеceFYROM, Project
coordinator Aristotle
University of Thessalonica,
Macedonian partner Faculty
of Technical Sciences Bitola
EU / 2007-2008
2 Bozin Donevski,
Developing Quality in
Elizabeta Hristovska и др.
Higher Education,
TEMPUS-CARDS Project
No SM-SCM-CO22A062006
МОН на РМ /
3 Елизабета Бахтовска,
Истражување на
Елизабета Христовска и др. влијанието на механичките 2001-2004
оптоварувања врз
динамичката издржливост
на еднозглобен просторен
дампер за сноп од две
проводни јажиња
4 Elizabeta Bahtovska,
Implementation of ECTS at EU / 2001-2003
Elizabeta Hristovska и др.
University St. Kliment
Ohridski, Tempus UM_JEP15058-2000
5 Elizabeta Hristovska и др.
Development of cultivator’s GTZ / 2003
production in the Pelagonian
region
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
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1

Елизабета Христовска

Земјоделски машини и
механизација, учебник

2

Елизабета Христовска

Земјоделско машинство,
учебно помагало

3

Елизабета Христовска

4

Елизабета Христовска

5

Елизабета Христовска

Современи
експериментални
испитувања, учебник
Современи
експериментални
испитувања - Практикум,
учебно помагало
Средства за транспорт

Програмски задачи по
средства за транспорт,
учебно помагало
7
Елизабета Христовска
Метални конструкции,
учебник
8
Елизабета Христовска
Збирка задачи по метални
конструкции
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1 Е. Христовска,
Оптоварување на
И. Кузманов, С. Ставрева
конзолата на работното
тркало и нејзините затеги
за ротирачки багер
6

10.4

2

Елизабета Христовска

3

Елизабета Христовска,
Севде Ставрева

Анализа на
оптоварувањето од ветер
кај машинските
конструкции
Критериуми за оценка на
сигурноста на редуктор

Технички факултет Битола / 2012

Технички факултет Битола / 2013
Технички факултет Битола / 2013
Технички факултет Битола / 2014
Технички факултет Битола / 2014

Издавач/година
Меѓународно
советување
„Енергетика 2016“
ЗЕМАК, Охрид,
Македонија / 06-08
октомври 2016
Технички факултет Битола, Зборник на
трудови / 2015
Технички факултет Битола, Зборник на
трудови / 2014
Технички факултет Битола, Зборник на
трудови / 2013

Методологија за пресметка
на оптоварувањето на
потпорните столбови на
жичара седишница
Технички факултет Дефинирање на
5
Елизабета Христовска
методологија за пресметка Битола, Зборник на
на силите на оптоварување трудови / 2012
и деформациите на јажето
помеѓу потпорните
столбови на жичара
седишница
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
4

11.

Елизабета Христовска

Македонско научно
друштво – Битола /
2011
Македонско научно
друштво – Битола /
2011
Технички факултет Битола / 2012

Елизабета Христовска
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12.

11.1 Дипломски работи
20
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
1
Зa ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
International
journal
1 Elizabeta Hristovska
The strain of clamps on
for
science,
technics
carrying structure

12.2

2

Elizabeta Hristovska

Access to modeling of trussjoints on carrying structurelattice girder

3

Elizabeta Hristovska,
Sevde Stavreva

Methodology for assessing
the safety of a gearbox under
dynamic load

4

Elizabeta Hristovska

Methodology for
determining of the tensile
force within the steel rope
of conveyor

5

Elizabeta Hristovska

Modelling of riveted truss joints in lattice girder

and innovations for
the industry MTMMachines,
Technologies,
Materials / Issue 10,
2016
International journal
for science, technics
and innovations for
the industry MTMMachines,
Technologies,
Materials / Issue 5,
2016
International journal
for science, technics
and innovations for
the industry MTMMachines,
Technologies,
Materials / Issue 7,
2015
International
scientific magazine
UKLO, Horizonts /
Year X, Volume 1,
2014
International
scientific magazine
UKLO, Horizonts /
Year VIII, Volume
8, 2012

Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
International Journal
1 E. Hristovska,
Load functions on the
of Scientific and
S. Nusev, I. Kuzmanov,
cantilever beam carrying
Engineering Research
S. Stavreva, Z. Sovreski
structure and its clamps
/ Volume 7, Issue 4,
2

Elizabeta Hristovska

Establishing a methodology

pp. 1435-1439, 2016
Journal Tribology in
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12.3

industry / Vol. 37,
for experimental measuring
No. 4, pp. 464-472,
of loads and stress state
2015
determination on clamp dogs
of carrying structures
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференциј
а
Second international
13 May 2016
1 Z.V. Sovreski,
Investment analysis
conference
of
applied
E. Hristovska,
for cleaner
sciences ICAS,
F. Sinani,
production in
organized by University
S. Simeonov,
thermal power plants of Tetova and Northern
S. Aruci,
from energyIllinois University USA,
Tetova, Macedonia
V. Jovanovska
economic aspect
13th International
16.-19.03.
2 Elizabeta Hristovska Access to modeling
scientific
congress
2016
of truss-joints on
winter session
carrying structure“Machines,
lattice girder
Technologies,

3

Elizabeta Hristovska,
Sevde Stavreva

Methodology for
assessing the safety
of a gearbox under
dynamic load

Materials”,
Borovetz, Bulgaria
Trans & MOTAUTO’15,
XXIII International and
technical conference on
transport, road-building,
agricultural, hoisting &
hauling and military
technics and
technologies,
Varna, Bulgaria

24.-27.06.
2015
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Прилог бр. Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
4
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Кире Поповски
2.
Датум на раѓање
24.07.1962
3.
Степен на образование
Доктор на технички науки
4.
Наслов на научен степен
Редовен професор
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
Магистер на технички
Машински
1993
стекнал со научен степен
науки
факултет Скопје
Доктор на технички
Машински
2003
науки
факултет Скопје
6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Техничко технолошки науки

Поле
Енергетика

Област
Енергетско и
процесно
машинство
(Размена на
топлина,
Повеќефазни
системи)

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Техничко технолошки науки

Поле
Енергетика

Област
Енергетско и
процесно
машинство
(Размена на
топлина,
Повеќефазни
системи)

8.

Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е
наведе институцијата каде работи,
избран
звањето во кое е избран и во која
Технички факултет - Битола Редовен професор
област
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Примена на дигиталното видео Графичко инженерство
во техниката
2
Композиција на
Графичко инженерство
мултимедијални проекти
3
Наука за животната средина
Графичко инженерство

9.
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Заштита за животната средина Графичко инженерство
Машини за графичка
Графичко инженерство
подготовка
6
Машини за графичка
Графичко инженерство
доработка
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Менаџмент на мултимедијални Графичко инженерство
елементи
2
3
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
Нумерички
методи
во Графичко инженерство
процесите на современите
графички технологии
2
Одбрани поглавја од
Графичко инженерство
менаџмент на мултимедијални
проекти
3
Нови технологии и животна
Графичко инженерство
средина
4
Современа графичка
Графичко инженерство
подготовка
5
Напредни
термоенергетски Машинство
циклуси
6
Транспортни процеси во
Машинство
термоенергетиката
7
Технологии за примена на
Машинство
обновливите извори на
енергија
8
Одбрани поглавја од
Индустриски менаџмент
менаџмент на животна
средина
Селектирани резултати во последните пет години
10.1
Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
Popovski K., Mitrevska C.,
MATHEMATICAL MODEL
V
Mitrevski V., Popovski I.,
AND COMPUTER
International
Ristovski B.
PROGRAM FOR
Conference
CALCULATING ENERGY
Industrial
LOSSES OF FRICTION AT
Engineering
4
5

10.
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BRANCH TYPE WATER
SUPPLY NETWORK

2

Popovski K., Mitrevska C.,
Mitrevski V., Popovski I.,
Ristovski B.

MATHEMATICAL MODEL
AND COMPUTER
PROGRAM FOR
CALCULATING ENERGY
LOSSES OF FRICTION AT
RING-TYPE WATER
NETWORKS

3

Popovski K., Ristovski B.,
Popovski I. (2015).

NONLINEAR
MATHEMATICAL
METHOD, COMPUTER
PROGRAM AND ITS
IMPLEMENTATION FOR
SOLVING ENGINEERING
PROBLEMS

4

Popovski K., Mitrevska
Popovski I., Ristovski B..

C., ANALYSIS OF HEAT
EXCHANGERS WITH
DIFFERENT SHAPED RIBS
USED IN THE GRAPHIC

And
Environmen
tal
Protection
2015 (IIZS
2015),
October
15th, 2015,
Zrenjanin,
Serbia.
V
International
Conference
Industrial
Engineering
And
Environmen
tal
Protection
2015 (IIZS
2015),
October
15th, 2015,
Zrenjanin,
Serbia.
XIII
INTERNAT
IONAL
SCIENTIFI
C
CONFERE
NCE
”MANAGE
MENT
AND
ENGINEER
ING ’15”,
Sozopol,
Bulgaria.
IV
International
Conference
Industrial
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INDUSTRY

10.2

10.3

Engineering
And
Environmen
tal
Protection
2014 (IIZS
2014),
October
15th, 2014,
Zrenjanin,
Serbia.
5
Petkovski K., Popovski K.,
Factors For Good Climate In
XII
Joshevska F.
Educational Organizations,
INTERNAT
IONAL
SCIENTIFI
C
CONFERE
NCE
”MANAGE
MENT
AND
ENGINEER
ING ’14”,
Sozopol,
Bulgaria.
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
Кире Поповски
Мултимедијални елементи
Технички
факултет/2
013
2
Кире Поповски
Машини за графичка
Технички
доработка
факултет/2
013
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10.4

11.

12.

3
4
5
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов

Издавач/го
дина

1
2
3
4
5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1
Дипломски работи
Околу 200
11.2
Магистерски работи
1 (во тек)
11.3
Докторски дисертации
Нема
ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1
Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
6
12.2
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
12.3
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференција
1
2
3
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Прилог бр.4

1.
2.
3.
4.
5.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови

Име и презиме
Дата на раѓање
Степен на образование
Наслов на научниот степен
Каде и кога го завршил
образованието односно се
стекнал со научен степен

Силвана Ангелевска
23.10.1968
VIII
д-р на технички науки
Образование
Година
Дипл. маш. инж.

1992

М-р по машински
науки
Д-р на техн. науки

2002

Институција
Технички факултет
Битола
Машински факултет
Скопје
Технички факултет
Битола

2007

6.

Подрачје, поле и област на
научниот степен магистер

Подрачје
Поле
Општествени науки Организациони
науки и
управување
(Менаџмент) 506

Област
Менаџмент
системи ,
Стратегиски
менаџмент, друго

7.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Подрачје
Поле
Општествени науки Организациони
науки и
управување
(менаџмент) 506

Област
Менаџмент
системи,
Стратегиски
менаџмент, друго

8.

Доколку е во работен однос
да се наведе институцијата
каде работи и звањето во
кое е избран и во која
област

Институција

Звање во кое е избран и
област

Технички факултет Битола

доцент

9.

Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус
на студии
9.1. Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Менаџмент на одржување
Индустриски менаџмент, Графичко
инженерство/ ТФБ
102

2.

Менаџмент на квалитет

Технолошка припрема за
печатење
4.
Современи методи во менаџмент Индустриски менаџмент/ТФБ
на квалитет
5.
Одржување на машини и опрема Машински отсек/ТФБ
9.2. Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
Напредни методи во одржувањето Индустриски менаџмент Технички
факултет Битола
9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Ред. Наслов на предметот
Студиска програма / институција
број
1.
2.
Селектирани резултати во последните пет години
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
С.Ангелевска,
Паралела на барањата на
Зборник на трудови,
1.
3.

10.

Индустриски менаџмент, Графичко
инженерство/ТФБ
Графичко инженерство/ТФБ

2.

3.

4.

З.Ангелевски,
И.Кузманов

OSHAS
18001:1999
и
стандардот OSHAS
18001:2007 – насоки за
унапредување на системот за
управување со безбедноста и
здравјето на работното место

Технички факултет,
Битола, 2011

V.Dancevska,
I.Cvetanovski,
S.Angelevska
S.Angelevska, T.Jolevski,
V.Dancevska

Cause-Effect Implication on the
Traffic Policy Model in the
Republic of Macedonia,
Applying Benchmarking Process in
Maintenance Management

R.Pasic, S.Angelevska,
C.Dimitrieska

Qualitative Analyses of AM and
FM Screening in Multicolor
Offset Printing

Suvremeni Promet,
Vol.30, No.5, pp.359361, Zagreb, 2010
Knowledge
Management Journal,
No.1-2, 2010, pp.6062
Chemical Industry –
Journal of the
Chemical Engineers
Serbia, Printing
Technology Part,
No.4, Vol.63, 2008
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5.

С.Ангелевска, Т.Јолевски,
З.Ангелевски, И.Јолевски

Benchmarking на одржувањето
во функција на подобрување на
квалитетот на производството
на електрична енергија

Меѓународно
советување
“Енергетика 2008”,
Охрид, 2008, pp.973979

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
Влијанието на одржувањето на 1996-1998
1.
Т. Јолевски
ТЕЦ Битола во
С. Ангелевска и др.
2.

Т. Јолевски
С. Ангелевска и др.

3.

Т. Јолевски
С. Ангелевска и др.

4.

З. Ангелевски
С. Ангелевска и др.

аерозагадувањето на
пелагонискиот регион
Супституција на увозните
резервни делови во графичката
индустрија на Република
Македонија,

Едногодишен
развојно –
истражувачки проект
финансиран од
Министерството за
наука, соработник
истражувач 1997
Истражување на влијанието на проект финансиран од
Министерство за
Профитно ориентираното
образование и наука,
одржување врз ефективноста
соработник –
на индустриските системи
истражувач, 20012004
Имплементација на CE ознака
Развоен проект,
во ДООЕЛ ПАРНОВОД Битола 2004, соработникистражувач

5.
10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
2.
3.
4.
5.
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Ред. Автори
Наслов
број
1.
2.

Издавач / година

Издавач / година
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11.

12.

3.
4.
5.
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1. Дипломски работи
Над 20
1
11.2. Магистерски работи
11.3. Докторски дисертации
За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/ пет години
12.1. Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија
или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет
години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.2. Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Ред. Автори
Наслов
Издавач / година
број
1.
2.
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години
Ред. Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Година
број
собир/
конференција
1.
2.
3.
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Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
бр. 4
програма од прв циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Ратка Нешковска
2.
Датум на раѓање
19.04.1967
3.
Степен на образование
VIII
4.
Наслов на научен степен
Доктор на физички науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
Доктор на физички
Универзитет
2007
стекнал со научен степен
науки
„Св. Кирил и
Методиј“, ПМФ,
Институт за
физика
Магистер по физички
Универзитет
1998
науки
„Св. Кирил и
Методиј“, ПМФ,
Институт за
физика
Професор по физика
Универзитет
1989
„Св. Кирил и
Методиј“, ПМФ,
Институт за
физика
Дипломиран инженер
Универзитет
1991
по физика
„Св. Кирил и
Методиј“, ПМФ,
Институт за
физика
6.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
1. Природно103 Физика
10309
математички науки
Физика на
кондензиран
а материја
7.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
1. Природно103 Физика
10309
математички науки
Физика на
кондензиран
а материја
8.
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е
наведе институцијата каде
избран
работи, звањето во кое е избран Универзитет „Св.
Вонреден
и во која област
Климент Охридски“,
професор/
Технички факултет 10300 Физика
Битола
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9.

10.

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
Графичко инженерство, Индустриско
инженерство и менаџмент,
Мехатроника, Сообраќајно-транспортно
1 Физика
инженерство, Сообраќајно транспортни
системи и технологии, Енергетика и
заштита на животната средина; УКЛО,
Технички факултет - Битола
2 Одбрани поглавја од физика Енергетика; УКЛО, Технички факултет
- Битола
3 Физика 1
Електроенергетски системи,
Сообраќајно транспортна телематика;
УКЛО, Технички факултет – Битола
4 Физика 2
Електроенергетски системи; УКЛО,
Технички факултет - Битола
Физички основи на
Графичко инженерство; УКЛО,
5 изработката на печатарските Технички факултет - Битола
форми
6 Биофизика
Физиотерапевт, медицинсколабораториски аналитичар, радиолошки
технолог; УКЛО, Висока медицинска
школа - Битола
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Физички основи на
Графичко инженерство; УКЛО,
изработката на печатарските Технички факултет - Битола
форми – напреден курс
2 Микроелектромеханички
Мехатроника; УКЛО, Технички
системи
факултет - Битола
3 Биофизика – одбрани
Инструментарка; УКЛО, Висока
поглавја
медицинска школа - Битола
4 Применета физика во
Експертиза на сообраќајни незгоди;
експертизата на
УКЛО, Технички факултет - Битола
сообраќајните незгоди
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Одбрани поглавја од физика Графичко инженерство и дизајн, УКЛО,
Технички факултет - Битола
2
3
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
107

1

2

3

4

M. M. Ristova, V. Mirceski,
R. Neskovska

Voltammetry of chemically
deposited CuxO
electrochromic films,coated
with ZnO or TiO2
electrocatalyst layers

R. Neshkovska

Electrochromic copper(I)
oxide thin film as a
candidate for smart windows

R. Neshkovska, M. Ristova, J.
Velevska

Low vacuum evaporated
cuprous oxide thin film for
solar cell application

R. Neshkovska

Multiple applications of
electrochromic materials in
the automotive industry:
present and future

Journal of
Solid State
Electroche
mistry
ISSN
1432-8488
DOI
10.1007/s1
0008-0142666-x, 31
October
2014.
Conference
DEMI,
Banja
Luka, BiH,
2015,
Proceeding
.
HORIZON
S
INTERNA
TIONAL
SCIENTIF
IC
JOURNAL
SERIES B,
„St.
Kliment
Ohridski“
University
– Bitola,
2014 (pp
25-32)
1st
Internation
al
Conference
Transport
for today`s
society, 1921 May
2016,
Bitola, R.
Macedonia
108

10.2

,
Proceeding
, in press
51st
Internation
al
Scientific
Conference
on
Informatio
n,
Communic
Some properties of
ation and
electrochromic low vacuum
R. Neshkovska, M. Ristova, J.
Energy
evaporated copper(I) oxide thin
5
Velevska
Systems
films
and
Technologi
es ICEST,
28-30 June
2016,
Ohrid, R.
Macedonia
,
Proceeding
, in press
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до
пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
Добивање на тенки
филмови од никел оксид и
1
од некои оксиди на
МОН на
Под раководство на проф. дпреодните метали и
РМ (2003р Мимоза Ристова
компарација на нивните
2006)
електрохроматски
параметри.
Implementation of ECTS at
TEMPUS
2 Координатор: проф. д-р
the University St. Kliment
JEP 2001Елизабета Бахтовска
Ohridski, TEMPUS JEP
2003
TEMPUS
Exchange of best practices
3 Координатор: проф. д-р
SCM, 2004
Елизабета Бахтовска
in establishing ECTS
– 2005
Координатор за РМ: проф.
West Balcan Bologna
TEMPUS
109

4

11.

12.

д-р Елизабета Бахтовска

Promoters Network

SCM C032B0
TEMPUS
ETF-SMDesigning and
5 Координатор: проф. д-р
00050implementing of the NQF in
Елизабета Бахтовска
2008
RM–
Project,
2009-2012
10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
Универзитет
1 Бахтовска Е, Јаневска Г,
Национална Рамка за
„Св.
Нешковска Р.
Високообразовните
Климент
квалификации на
Охридски“
Република Македонија Битола,
Водич
2011
2 E. Bahtovska, G. Janevska, R. National Framework for HE UKLO,
Neshkovska
qualifications for R.
Bitola
Macedonia – Guide,
2011
3 Ратка Нешковска
Решени задачи по физика
Скрипта
за интерна
употреба,
2011
4 Ратка Нешковска
Белешки од предавања
Скрипта
за интерна
употреба,
2015
5
10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
Три
11.2 Магистерски работи
/
11.3 Докторски дисертации
/
ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет
години
110

12.1

12.2

12.3

Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)
во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
6
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните
четири години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конферен
ција
1
2
3
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Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската програма
бр. 4
од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови
1.
Име и презиме
Иво Кузманов
2.
Датум на раѓање
21.12.1984 година
3.
Степен на образование
VIII степен
4.
Наслов на научен степен
доктор на технички науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
Дипломиран машински Технички Факултет 2007
стекнал со научен степен
инженер
Битола
Магистер од областа на Технички Факултет 2009
Индустриско
Битола
Инженерство и
Менаџмент
Доктор на технички
Технички Факултет 2012
науки
Битола
6.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
21101
Планирање,
21109
2. Техничко211Индустриско
научниот степен магистер
технолошки науки

7.

8.

9.

Подрачје, поле и област на
научниот степен доктор

Инженерство

Подрачје
2. Техничкотехнолошки науки

Доколку во работен однос да се
наведе институцијата каде
работи, звањето во кое е избран
и во која област

Поле
211Индустриско
Инженерство

Одлучување, 21301
Статистички методи во
контрола на квалитет,
21303 Стандардизација,
50602 Менаџмент
системи, 50614
Одлучување

Област
21101 Планирање, 21109
Одлучување, 21301
Статистички методи во
контрола на квалитет,
21303 Стандардизација,
50602 Менаџмент
системи, 50614
Одлучување

Институција
Технички Факултет Битола

Звање во кое е избран
Доцент д-р.
Планирање,
Методи на теоријата на
системот и системска
анализа
Теорија на одлучување
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Производни системи
Индустриско Инженерство и Менаџмент
2 Производствен Менаџмент
Индустриско Инженерство и Менаџмент
3 Контрола на квалитет
Индустриско Инженерство и менаџмент,
Графичко Инженерство, ЕЗЖС, Мехатроника
4 Теорија на одлучување
Индустриско Инженерство
112

Индустриско Инженерство и Менаџмент,
Графичко Инженерство
6
Индустриско Инженерство и Менаџмент,
Графичко Инженерство
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Современи методи во
Индустриско инженерство и менаџмент
менаџмент на квалитет
2 Менаџмент во графичкото
Графичко инженерство
производство
5

9.2

Интегрирани Менаџмент
системи
TQM

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Одлучување и менаџмент
Индустриско Инженерство и менаџмент
2
3
4
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
INTO
THE 5th Electronic International
Angelevska,
Ivo INJURIES
1 Silvana
9.3

10.

Kuzmanov

2

Elizabeta Hristovska, Stojance
Nusev, Ivo Kuzmanov, Sevde
Stavreva, Zlatko Sovreski,

3

Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic,
Svetlana Mijakovska

4

Roberto Pasic, Ivo Kuzmanov,
Svetlana Mijakovska

LARGEST
INDUSTRIAL
ENTITY FROM BITOLA –
part from an extensive
research
considering
the
OSHAS systems into the
biggest power plant in R.
Macedonia,
Load Functions on the
Cantilever Beam Carrying
Structure and its Clamps

Analysing the injuries in
Large industrial entities from
Bitola – Segments of extensive
research
regarding
the
Control of Quality Assurance
and
Implementation
of
Integrated
Management
Systems
Print
Quality
Control
Management
for
Papers
Containing
Optical
Brithtening Agents

Conference EIIC, August
2016, Scopus, Web of
Science, Index Copernicus

International
Journal
of
Scientific and Engineering
Research, Volume 7, Issue 4,
April 2016, ISSN 2229-5518,
Thomson Reuthers Paper –
Web of Science, Impact
Factor = 3.8
International
Journal
of
Scientific Research , Volumen
7, Issue March 1 2016, pages
271-274, ISSN 2229-5518,
Thomson Reuters – Web of
Science, indexing , Impact
factor = 3.8
International
Journal
of
Scientific Research , Volumen
7, Issue 2, Feb 2016, pages
271-274, ISSN 2229-5518,
Thomson Reuters – Web of
Science, indexing , Impact
factor = 3.8

113

10.2

5

Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic

6

Jovanka
Kuzmanova,
Kuzmanov

10.4

International
Journal
of
Engineering Research and
General Cience, November –
Decembre, 2015, Issue 6,
Impact Factor sjif = 3.843
International
Journal
of
Process Management – New
Technologies, ISSN 23347449, фактор ICV 4.09

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/година
Зоре
Ангелевски,
Владе
Изработка
на
физибилити
ЕЛЕМ
РЕК, 2016
1

2

10.3

Ivo

Evaluating the Integrated
Management Systems into
Bitola’s region with a special
accent on injuries spotted in
larger Industrial Capacities
Using the QFD methodology
as a tool for continuous
improvement of the process of
education

Мијаковски, Цветко Митровски,
Љупчо
Трпезановски,
Цвете
Димитиревска, Стојанче Нусев,
Иво Кузманов, Златко Ангелевски
Тале
Герамитчиоски,
Владе
Мијаковски, Вангелче Митревски,
Миле Спироски, Зоре Ангелевски,
Сања Попоска Василевска, Иво
Кузманов, Цвете Димитриеска и
останати

студија за потребите на РЕК
Битола
Проект
за
изработка
на
прирачник за обука на ракувачи
на енергетски машини

3
4
5
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1 Зоре Ангелевски, Иво
Access 2003 за инженери
Кузманов
2 Зоре Ангелевски, Иво
Access 2007 за инженери
Кузманов
3 Иво Кузманов
Контрола на квалитет
4
5
6
7
8
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
Elizabeta
Hristovska,
Stojance
Load
Functions
on the Cantilever
1
Nusev, Ivo Kuzmanov,
Stavreva, Zlatko Sovreski,

Sevde

Beam Carrying Structure and its
Clamps,

МОН, 2014-2015

Издавач/година
Технички
Факултет Битола
Технички
Факултет Битола
ТФБ

Издавач/година
International Journal
of Scientific and
Engineering
Research, Volume 7,
Issue 4, April 2016,
ISSN
2229-5518,
Thomson Reuthers
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Paper – Web of
Science,
Impact
Factor = 3.8

11.

12.

2

Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska,
Zore Angelevski, Stojance Nusev,
Vasko Stojanovski

Injuries as everyday element into
industrial entities from Bitola,

International
Conference
OSH
Bon – Ton , Ohrid,
Proceedings,
Octomber
2015,
Ohrid

3

Ivo Kuzmanov, Silvana Angelevska,
Zore Angelevski

Education and economic factors
as elements for implementing and
improving the OSH systems

4

Ivo Kuzmanov, PhD., Konstantin
Petkovski, PhD.

5

Ivo Kuzmanov, PhD.

Research
based
on
the
psychological aspects on the
entrepreneurship as a reason and
analysis on the results from the
conducted research based on
entrepreneurship programs in
Bitola’s region in 2012
Case study of the number of
injuries (considering several key
indicators) in 2012 in real
enterprises in Bitola region,
Republic of Macedonia

10th
International
Conference
–
Унапреџење система
за заштита при раду,
Октомври
2013,
Тара
International
Conference
ICON
BEST 2013

6

Prof. Ivo Kuzmanov PhD., prof.
Silvana Angelevska PhD., prof.
Zore Angelevski PhD.

Effective
environmental
performance as a part of a model
for organizational perfection

International Journal
of Innovation and
Applied Studies, Vol.
3, No. 1 May 2013,
pp.
92-97,
ISSN
2028-9324, Impact
factor SJIF = 3.917
International Journal
of
Information,
Business
and
Management, Vol. 5,
No. 1, 2013, ISSN
2076-9202, Impact
factor SJIF = 3.91

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
15
11.2 Магистерски работи
2
11.3 Докторски дисертации
/
Зa ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
1 Elizabeta Hristovska, Stojance Load Functions on the Cantilever International Journal
Nusev,

Ivo

Kuzmanov,

Sevde

Beam Carrying Structure and its

of

Scientific
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and

Stavreva, Zlatko Sovreski,

12.2

2

Ivo Kuzmanov, Roberto
Svetlana Mijakovska

3

Roberto Pasic, Ivo
Svetlana Mijakovska

4

Ivo Kuzmanov, Roberto Pasic

5

Jovanka
Kuzmanov

6

Ivo Kuzmanov, PhD.

Clamps

Pasic,

Analysing the injuries in Large
industrial entities from Bitola –
Segments of extensive research
regarding the Control of Quality
Assurance and Implementation of
Integrated Management Systems

Kuzmanov,

Print
Quality
Control
Management
for
Papers
Containing Optical Brithtening
Agents

Kuzmanova,

Evaluating
the
Integrated
Management Systems into Bitola’s
region with a special accent on
injuries
spotted
in
larger
Industrial Capacities

Ivo

Using the QFD methodology as a
tool for continuous improvement
of the process of education

Case study of the number of
injuries (considering several key
indicators) in 2012 in real
enterprises in Bitola region,
Republic of Macedonia

Engineering
Research, Volume 7,
Issue 4, April 2016,
ISSN
2229-5518,
Thomson Reuthers
Paper – Web of
Science,
Impact
Factor = 3.8
International Journal
of Scientific Research
, Volumen 7, Issue
March 1 2016, pages
271-274, ISSN 22295518,
Thomson
Reuters – Web of
Science, indexing ,
Impact factor = 3.8
International Journal
of Scientific Research
, Volumen 7, Issue 2,
Feb 2016, pages 271274, ISSN 2229-5518,
Thomson Reuters –
Web of Science,
indexing , Impact
factor = 3.8
International Journal
of
Engineering
Research and General
Cience, November –
Decembre,
2015,
Issue
6,
Impact
Factor sjif = 3.843
International Journal
of
Process
Management – New
Technologies, ISSN
2334-7449, фактор
ICV 4.09
International Journal
of Innovation and
Applied Studies, Vol.
3, No. 1 May 2013,
pp.
92-97,
ISSN
2028-9324, Impact
factor SJIF = 3.917

Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни
научни списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/година
Elizabeta
Hristovska,
Stojance
Load
Functions
on
the
Cantilever
International
Journal
1
Nusev,

Ivo

Kuzmanov,

Sevde

Beam Carrying Structure and its

of

Scientific

116

and

Stavreva, Zlatko Sovreski,

2

12.3

Ivo Kuzmanov, Roberto
Svetlana Mijakovska

Clamps

Pasic,

Analysing the injuries in Large
industrial entities from Bitola –
Segments of extensive research
regarding the Control of Quality
Assurance and Implementation of
Integrated Management Systems

Engineering
Research, Volume 7,
Issue 4, April 2016,
ISSN
2229-5518,
Thomson Reuthers
Paper – Web of
Science,
Impact
Factor = 3.8
International Journal
of Scientific Research
, Volumen 7, Issue
March 1 2016, pages
271-274, ISSN 22295518,
Thomson
Reuters – Web of
Science, indexing ,
Impact factor = 3.8

Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири
години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференциј
а
Hristovska, Load Functions on the International Journal of 2016
1 Elizabeta
Stojance Nusev, Ivo
Kuzmanov,
Sevde
Stavreva,
Zlatko
Sovreski,

Cantilever
Beam
Carrying Structure and
its Clamps

2

Ivo Kuzmanov, Roberto
Pasic,
Svetlana
Mijakovska

3

Ivo Kuzmanov, Roberto
Pasic

Analysing the injuries in
Large industrial entities
from Bitola – Segments
of extensive research
regarding the Control of
Quality Assurance and
Implementation
of
Integrated Management
Systems
Evaluating
the
Integrated Management
Systems into Bitola’s
region with a special
accent
on
injuries
spotted
in
larger
Industrial Capacities

Scientific
and
Engineering Research,
Volume 7, Issue 4, April
2016, ISSN 2229-5518,
Thomson
Reuthers
Paper – Web of
Science, Impact Factor
= 3.8
International Journal of
Scientific Research ,
Volumen 7, Issue March
1 2016, pages 271-274,
ISSN
2229-5518,
Thomson Reuters –
Web
of
Science,
indexing
,
Impact
factor = 3.8
International Journal of
Engineering
Research
and General Cience,
November –Decembre,
2015, Issue 6, Impact
Factor sjif = 3.843

2016

2015
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Прилог
бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на
докторски трудови
Име и презиме
Светлана Мијаковска
Датум на раѓање
16.10.1980 година
Степен на образование
III циклус на студии
Наслов на научен степен
Доктор на технички науки
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
I циклус на студии
ТФБ
2004
стекнал со научен степен
II циклус на студии
ТФБ
2009
III циклус на студии ТФБ
2015
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Технички науки
208
20800,20801,
20802,20803
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Технички науки
208
20800,20801,
20802,20803
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е
наведе институцијата каде
избран
работи, звањето во кое е избран Технички факултет
Доцент,
и во која област
Битола
20800, 20801,
20802,20803
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Вовед во графичка техника
ГИ/ТФБ
2 Интернет и мултимедија
ГИ/ТФБ, ИТО/ПФ
3 Веб дизајн
ГИ/ТФБ
4 Дигитални анимации
ГИ/ТФБ
5 Графички материјали
ГИ/ТФБ
6 Компјутерска графика
ГИ/ТФБ, ИТО/ПФ
7 Е-бизнис
ИМ/ТФБ
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
2
3
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
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10.

Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Одбрани поглавја од теорија ГИД/ТФБ
на дизајн
2 Современа графичка
ГИД/ТФБ
технологија
3 Современи материјали во
ГИД/ТФБ
графичката индустрија
4 Одбрани поглавја од
ГИД/ТФБ
компјутерска графика
5 Графички web технологии
ГИД/ТФБ
6 Одбрани поглавја од
ГИД/ТФБ
визуелизација на податоци
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1 Popovski F., Nedelkovski I.,
Virtual Environment of Real TEM
Mijakovska S
sport Hall and Analyzing
Journal,
Rendering Quality
Serbia/201
5
2
3

4

10.2

S.Mijakovska, I.Nedelkovski,
F.Popovski
F. Popovski, I. Nedelkovski
and S. Mijakovska

Overview of the process of
3D modelling from video
Generating 3D model in
virtual reality and analyzing
its performance
Generating 3D model from
Video
3D Modeling from video

IJESET/
2014
IJCSIT/
2014

S.Mijakovska, I.Nedelkovski,
ACIJ /
F.Popovski
2014
5 Mijakovska, S., Nedelkovski
ICEST /
I.,
2013
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до
пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
119

10.3

10.4

11.

12.

Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1
2
3
4
5
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1

С.Мијаковска

2

С. Мијаковска, И.
Неделковски

Елиминирање на
замаглување при креирање
на панорами
Принципи на кои се
основа 3D моделирањето
од видео

Издавач/го
дина

Издавач/го
дина
ТФБ/2015

ТФБ/2013

3
4
5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
1
11.2 Магистерски работи
/
11.3 Докторски дисертации
/
ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет
години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)
во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
4
5
6
12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во
120

12.3

меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните
четири години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференциј
а
1
2
3

121

Прилог
Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
бр. 4
програма од прв циклус на студии
1.
Име и презиме
Роберто Пашиќ
2.
Датум на раѓање
18.01.1970 година
3.
Степен на образование
III циклус на студии
4.
Наслов на научен степен
Доктор на технички науки
5.
Каде и кога го завршил
Образование
Институција
Година
образованието односно се
I циклус на студии
ТФБ
1994
стекнал со научен степен
II циклус на студии
ТФБ
2008
III циклус на студии ТФБ
2013
6.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Технички науки
208
20801
7.
Подрачје, поле и област на
Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Технички науки
208
20802
8.
Доколку во работен однос да се
Институција
Звање во кое е
наведе институцијата каде
избран
работи, звањето во кое е избран Технички факултет
Доцент,
и во која област
Битола
20800, 20801,
21207
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1. Репродукциона техника
ГИД/ТФБ
2. Основи на инженерство
ГИД/ТФБ
3. Технолошка подготовка за
ГИД/ТФБ
печатење
4. Технологии на печатење
ГИД/ТФБ
5. Дигитално сликање - Adobe
ГИД/ТФБ
Photoshop
6. Сист. за управување со
ГИД/ТФБ
производство
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
2
3
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
2
3
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
122
9.2

10.

Автори

10.2

1

R. Pasic; I. Kuzmanov; S.
Mijakovska

2.

I. Kuzmanov; R. Pasic; S.
Mijakovska

3

I. Kuzmanov; R. Pasic

4

R. Pasic; S. Angelevska;
C. Dimitrieska

Наслов

Издавач/година

Print quality control
management for papers
containing optical
brightening agents
Analyzing the injuries
in large industrial
entities from Bitola –
segments of extensive
research regarding the
control of quality
assurance
Evaluating the
integrated management
systems into Bitola's
region with a special
accent on injuries
spotted in larger
industrial capacities
Qualitative Analisys of
AM and FM screening
in multicolor offset
printing

IJSER, 2016,
ISSN 2229-5518,
Thomson Reuters,
IF 3.8
IJSER, 2016,
ISSN 2229-5518,
Thomson Reuters,
IF 3.8

IJERG, 2015,
ISSN 2091-2730,
Scientific Journal
IF 3.843

Journal of the
Association of the
Chemical
Engineers Serbia,
Printing
Technology
part, No. 4, Vol.
63, 2008, indexed
in Science Citation
Index Expanded, Web of
Science,
IF
0.36
Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до
пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1 European Project UM JEP-16155-2001, со цел дизајнирање и
имплементација на виртуелна дигитална библиотека (VDL)
како дел од DES (Distance Education System)

2
3

European Project UM JEP-17045-2002, Wireless Campus for
Strengthening of Student Services (WCSSS)
TEMPUS IV Project: 158644 - JPCR, Development of
Regional Interdisciplinary Mechatronic Studies - DRIMS

4
123

10.3

10.4

11.

12.

5
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1
2
3
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов

Издавач/го
дина

Издавач/го
дина

1
2
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
11.2 Магистерски работи
11.3 Докторски дисертации
ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет
години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)
во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
3
12.2 Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1
2
12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните
четири години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференциј
а
1 R.Pasic; I.Jolevski;
Vehicle sensor node 6th ICT Innovations 2014
A.Markoski
for smart parking's
Conference 2014
of the future
2
3
124

Прилог
бр. 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската
програма од прв, втор и трет циклус на студии и за ментори на
докторски трудови
Име и презиме
Филип Поповски
Датум на раѓање
27.11.1982 година
Степен на образование
III циклус на студии
Наслов на научен степен
Доктор на технички науки
Каде и кога го завршил Образование
Институција
Година
образованието односно се I циклус на студии
ТФБ
2006
стекнал со научен степен
II циклус на студии
ТФБ
2009
III циклус на студии ТФБ
2015
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен магистер
Технички науки
208
20800,20801,
20802,20803
Подрачје, поле и област на Подрачје
Поле
Област
научниот степен доктор
Технички науки
208
20800,20801,
20802,20803
Доколку во работен однос да се Институција
Звање во кое е
наведе институцијата каде
избран
работи, звањето во кое е избран Технички
факултет Доцент,
и во која област
Битола
20800,
20801,
20802,20803
Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии
9.1
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1 Технологија
на
графичка ГИ/ТФБ
доработка
2 Менаџмент на мултимедијални ГИ/ТФБ,
проекти
3 Електронско издаваштво
ГИ/ТФБ
4 Специјални постапки на печатење ГИ/ТФБ
5 Современи постапки на печатење
ГИ/ТФБ
6 Виртуелно инженерство
ОИМ/ТФБ
7 Проектирање на графички погони ГИ/ТФБ
9.2
Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
1
2
3
9.3
Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии
Наслов на предмет
Студиска програма/институција
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Одбрани
поглавја
од ГИД/ТФБ
визуелизација на податоци
2 Одбрани
поглавја
од ГИД/ТФБ
книговрзување и современо
амбалажирање
3 Одбрани
поглавја
од ГИД/ТФБ
компјутерска графика
4 Одбрани
поглавја
од ГИД/ТФБ
проектирање во графичката
индустрија
5 Графички web технологии
ГИД/ТФБ
Селектирани резултати во последните пет години
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет)
Автори
Наслов
1

10.

1

2

3

10.2

Издавач/го
дина
Popovski F., Nedelkovski I., Virtual Environment of Real TEM
Mijakovska S
sport Hall and Analyzing Journal,
Rendering Quality
Serbia/201
5
Popovski F., Nedelkovski I., Generating 3D model in
Mijakovska S.
Virtual
Reality
and
analyzing it’s performance
Popovski Filip, Nedelkovski Comparation of several
Igor
models for interaction in
Virtual Reality

4

Filip
Popovski,
Nedelkovski

Igor Analysis and comparation of
models for interaction in
virtual environments

5

Filip
Popovski,
Nedelkovski

Igor Comparation of Physically
Based Rendering and Photo
Realistic Rendering

IJCSIT/
2014
Mechanical
Scientific
Engeneerin
g Journal/
2014
PDC
papers,
Senj,
Croatia /
2013
PDC
papers,
Senj,
Croatia /
2013
проекти (до

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни
пет)
Автори
Наслов
Издавач/го
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дина

10.3

10.4

11.

12.

1
2
3
4
5
Печатени книги во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов

Издавач/го
дина

1
2
3
4
5
Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет)
Автори
Наслов
1

Филип Поповски

2

Филип Поповски,
Неделковски

Издавач/го
дина
Креирање на виртуелна ТФБ/2015
околина од реални објекти
Игор Анализа и споредба на ТФБ/2013
неколку
модели
за
интеракција
во
виртуелната околина

3
4
5
Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии
11.1 Дипломски работи
1
11.2 Магистерски работи
/
11.3 Докторски дисертации
/
ЗА ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните пет
години
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни
списанија или меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест)
во последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1 Popovski F., Nedelkovski I., Virtual Environment of Real TEM
Mijakovska S
sport Hall and Analyzing Journal,
Rendering Quality
Serbia/201
5
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2

3

12.2

12.3

Popovski F., Nedelkovski I., Generating 3D model in
Mijakovska S.
Virtual
Reality
and
analyzing it’s performance
Popovski Filip, Nedelkovski Comparation of several
Igor
models for interaction in
Virtual Reality

IJCSIT/
2014

Mechanical
Scientific
Engeneerin
g Journal/
2014
Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во
меѓународни научни списанија со импакт фактор во даденото поле во
последните пет години
Автори
Наслов
Издавач/го
дина
1 Vangelce Mitrevski, Monika The Power Series as Water JFPE/2015
Lutovska, Ivan Pavkov, Filip Sorption Isotherm Models
Popovski
2 Vangelce Mitrevski, Vladimir Influence
of
Boundary JAST/2012
Mijakovski, Filip Popovski, Conditions
on
Particle
Dusan Popovski
Density
Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните
четири години
Автори
Наслов на трудот
Меѓународен
Год.
собир/конференциј
а
1 Filip Popovski, Igor Analysis
and PDC papers, Senj, 2013
Nedelkovski
comparation
of Croatia /
models
for
interaction in virtual
environments
2 Filip Popovski, Igor Comparation
of PDC papers, Senj, 2013
Nedelkovski
Physically
Based Croatia /
Rendering and Photo 2013
Realistic Rendering
3
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