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1. ОПШТ ДЕЛ 

 

1.1. Вовед 
 

 
Се понагласената потреба од стручни кадри кои ќе можат да одговорат на 

барањата и потребите на современите компании ја наметнува неопходноста од 

едуцирање на високообразовни кадри кои ќе можат практично да се соочат со 

екплозивниот пораст на нови техники и технологии во стопанството. 

Традиционалната и ригидна поделба на научни и образовни области веќе 

претставува проблем кога инженери од различни струки работаат на ист проект, како и 

до недоволно знаење на различни струки за реализација на сложените системи кои 

денес се сретнуваат во пракса. 

Брзиот   развој   на   техниката   и   технологијата,   поттикнат   од   развојот   на 

информационите и комуникациските технологии   поттикнуваат  се   поголема 

интердисциплинарност  и мултидисциплинарност на науката,   потреба    за 

систематизација на знаењата за совладување на одредени процеси и нивна постојна 

надоградба поради совладување на се побрзите технолошки и работни промени. Ова 

претставува барање за преиспитување на постојните додипломски и последипломски 

студии и нивен постојан редизајн и обврска на Универзитетот да студиските програми 

ги усклади со ставовите на  Болоњската декларација.  Целта  е  инженерите   по 

Индустриски менаџмент  да   ги   совладаат   потребните   знаења,   поради   вклучување   

на   стопанството во европските интеграции. 

Оттаму  и  значењето  на  Индустрискиот менаџмент,  кое  треба  да  обезбеди 

брз ефикасен и најдобар начин на управување со производствените капацитети. 

Техничкиот  факултет  интензивно  се  развиваше,  така  што  денес  прерасна  во 
една   од   најугледните   научно-образовни   институции   во   Република   Македонија. 

Мисијата  на  факултетот  е  организирање  и  изведување  на  академски  и  стручни 

студиски програми и развој и реализација на научна и стручна работа во областа на 

техничко-технолошките  науки. Визијата на факултетот е да биде лидер во областа на 

високото   образование   и   научно-истражувачка   работа   во   Македонија   и   да   е 

препознатлив во светската академска средина. 
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На Технички факултет при Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола, во рамките 

на техничко-технолошките науки, во научната област Индустриски менаџмент, се 

организираат и изведуваат следните академски студии: 
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4 година 

 
3 година 
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ПРВ циклус 

Додипломски студии 
240 ЕКТС 

 
1 година 
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1.2. Предмет и цели на студиската програма 

 
 

Студиската  програма  на  докторските  студии  припаѓа  на  полето  на  техничко- 

технолошки науки и се вбројува во научната област Индустриски менаџмент . 

Докторските студии се  трет циклус академско  образование. 
Докторските студии се организираат преку акредитирани студиски програми во 

согласност со Европскиот систем за пренос и акумулација   на кредити (во 

понатамошниот текст ЕКТС), односно во согласност со Правилникот за единствениот 

кредит трансфер систем и преминот од една на друга студиска програма, односно од 

една на друга единица на Универзитетот. 

Докторските студии траат три години (шест семестри) и притоа се остваруваат 
180   европски   кредити,   односно   60   кредити   во   текот   на   една   учебна   година. 

Студентите запишани на докторски студии истите треба да ги завршат најдоцна шест 

години од запишувањето. 

По  полагањето  на  сите  испити  и  реализацијата  на  сите  други  предвидени 

активности од третиот циклус - докторски  студии, со изработката и јавната одбрана на 

докторскиот труд се стекнува научен назив Доктор на науки (dr. sc.). 

Студиската  програма  на  докторските  студии  по Индустриски менаџмент е  

составена  од задолжителни и изборни предмети.  
Вкупниот ангажман на студентите за совладување на студиската програма на 

докторските студии се состои од активна настава (предавања и студиска истражувачка 

работа),  самостојна  работа  и  испити.  Дел  од  вкупниот  фонд  на  часови  на  одделни 

предмети кои се предвидени за студиско-истражувачка работа, студентот ги реализира 

со  работа  во  лабораторија,  припрема  за  истражување  во  рамките  на  докторскиот 

труд, учество на научно-стручни семинари,симпозиуми, конгреси,научно-истражувачка  

работа  и  со  задолжително  објавување  на  трудови.  Подетален  опис  на видовите  на  

активности  на  часовите  со  активна  настава  е  даден  во  содржината  на студиската 

програма. 

Студиската   програма   на   докторските   студии   по   Индустриски менаџмент 

представува надоградба на стекнатите фундаментални знаења и вештини од општите 

и стручните предмети на студии од прв и втор циклус по Индустриски менаџмент на 

Техничкиот факултет во Битола. 

Со  завршувањето  на  студиите  Студентот  добива  диплома  и   уверение   за 
завршен трет циклус студии, односно докторски студии. 

Како  дополнување  на  дипломата,  се  издава  Додаток  на  дипломата  (Diploma 
Supplement), во согласност со  принципите на ЕКТС. 

Целта   на   студиската   програма   на   докторските   студии   по Индустриски 

менаџмент е образување на кадри способни за: 

 Самостојно водење на оригинални и научно релевантни истражувања; 

 Развој  на  нови  технологии  и  постапки  кои  допринесуваат  за  развој  на 

општеството; 
 Критички проценки на истражувањата; 

 Активно   пратење   на   светските,   посебно   на   европските   текови   во 

високото образование и развојот на индустријата.
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Студиската  програма  на  докторските  студии  по  Индустриски менаџмент,  на  

студентите  им овозможува  стекнување  на  научни  познавања,  развој  на  

истражувачки  вештини, развој  на  способности  за  креативно  размислување  и  

заклучување,  самостојна  и тимска   работа. Преку истражувачките активности, кај   

студентите се развива систематски и аналитички пристап кон решавањето на 

проблемите кои првенствено се засновани врз проучување и анализа на 

досегашните знаења и достигнувања во рамките на областите на истражување 

објавени во научните списанија, зборниците од меѓународни научни конференции и 

други извори на научни информации вклучително и светските референтни бази на 

научни податоци. Од студентите на докторските студии се очекува самостојно 

истражување, пишување и објавување на научноистражувачки трудови,  учество  и  

презентација  на  резултатите  од  истражувањето  на  домашни  и меѓународни 

научни собири. 

Основните цели на студиската програма на докторските студии по Индустриски 
менаџмент се:

 

 Студентите  да  стекнат  знаења  и  вештини  кои  одговараат  на  научниот 

назив доктор на науки; 

 Студентите  да  можат  да  ги  применат  стекнатите  знаења  и  вештини  во 

научно-стручната област Индустриски менаџмент; 

 Кај  студентите  да  се  развијат  аналитички  способности,  критички  начин 

на размислување и лидерство; 

 Кај студентите да се развива научно-истражувачки пристап при 

решавање на сложени теоретски и практични проблеми; 

 Студентите да се оспособат за јавно објавување на научните резултати; 

 Студентите   да   се   оспособат   за   активно   учество   на   домашни   и 

меѓународни истражувачки и развојни проекти; 
 

 

1.3. Квалификации и компетенции на завршените студенти 
 

Докторот на науки, со користење на стекнатите научно-истражувачки знаење, 

како  и  апликативните  знаења  и  вештини,  со  почитување  на  принципите  на  етички 

кодекс, врз основа на критичко и самокритичко мислење и пристап, со користење на 

домашни  и  меѓународни  стандарди  во индустрискиот менаџмент,  научни  методи  на  

пресметка и проектирање,  како  и  домашна  и странска литература, е оспособен за 

самостојно решавање на теоретски и практични проблеми во погоре наведените 

потесни научни области од индустрискиот менаџмент. 

Со совладување на студиската програма на  докторските  студии  по  Индустриски 

менаџмент, докторот на науки: 

 Темелно ги познава и разбира дисциплините од својата струка; 

 Поседува  знаења  за  самостојно  решавање  на  теоретски  и  практични 

проблеми со користење на научни методи и постапки; 

 Оспособен   е   за   поврзување   на   основните   знаења   и   од   различните 

области и нивна примена;  

 Оспособен е да ги прати современите достигнувања од потесната научна 

област; 
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 Може да се вклучи во реализацијата на домашни и меѓународни научни 

проекти; 
 Оспособен е да организира и остварува развојни и научни истражувања; 

 Оспособен е да комуницира на професионално ниво при објавувањето на 

научно-истражувачките резултати; 

 Оспособен   е   резултатите   да   ги   соопштува   на   научни   конференции, 

објавува во научни списанија, преку патенти и нови технички решенија; 

 Оспособен  е  за  користење  на  современи  информатичко-комуникациски 

технологии   и   научно-стручна   литература   заради   продлабочување   на 

знаењата од својата област; 

 Оспособен  е  за  примена  на  домашните  и  меѓународните  стандарди  во 

индустрискиот менаџмент 

 

1.4. Структура на студиската програма 
 

Шематскиот приказ  на  структурата  на  студиската  програма  на  докторските 

студии по Индустриски менаџмент  е даден во следната табела: 
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Ред 
.бр. 

Щиф. на 
предметпт Назив на предметпт С Статус ECST 

      Прва гпдина 
1 ИМ01 Метпдплпгија на наушна и струшна рабпта 1 З 10 

2 ИМ02 
Одбрани ппглавја пд спвременипт индустриски 

меначмент 
1 З 10 

3 ИМ0x 
Избпрен предмет 1                                                                          

(се избира 1 пд листа на избпрни предмети) 
1 И 10 

4 ИМ03 
Теприја на инженерски експеримент и метпди за 

пбрабптка на ппдатпци 
2 З 10 

5,6 ИМxx 
Избпрен предмет 2                                                                          

(се избираат 2 пд листа на избпрни предмети) 
2 И 

2 х 
10 

Вкупнп ECST        60 

Листа на избпрни предмети 
  ИМ04 Оптимизаципни метпди вп меначментпт 1, 2 И 10 

  ИМ05 Надежнпст на технишки системи - пдбрани ппглавја 1, 2 И 10 

  ИМ06 Избрани ппглавја пд прпграмираоe 1, 2 И 10 

  ИМ07 Системи бази на ппдатпци 1, 2 И 10 

  ИМ08 Одбрани ппглавја пд прпектен меначмент 1, 2 И 10 

  ИМ09 
Спвремени аспекти на меначмент на шпвекпви 

ресурси 
1, 2 И 10 

  ИМ10 Одбрани ппглавја пд кпнтрпла на квалитет 1, 2 И 10 

  ИМ11 Оперативен меначмент 1, 2 И 10 

  ИМ12 
Одбрани ппглавја пд меначмент на живптна 

стредина 
1, 2 И 10 

  ИМ13 Метпди и техники на пдржуваое сппред спстпјба 1, 2 И 10 

  ИМ14 Одлушуваое и меначмент 1, 2 И 10 

  ИМ15 Спвремени аспекти на лидерствптп 1, 2 И 10 

  ИМ16 Одбрани ппглавја пд виртуелнп инжинерствп 1, 2 И 10 

  ИМ17 
Напредни техники за развпј и унапредуваое на 

прпизвпди и прпцеси 
1, 2 И 10 

     Втпра гпдина 
7 ДИМ01 Дпктпрска дисертација (пилпт прпект) 3 З 30 

8 ДИМ02 
Дпктпрска дисертација - наушнп-истражувашка 

рабпта 
4 З 30 

Вкупнп ECST        60 

     Трета гпдина 

9 ДИМ03 
Дпктпрска дисертација - наушнп-истражувашка 

рабпта 
5 З 30 

10 ДИМ04 Дпктпрска дисертација - израбптка и пдбрана 6 З 30 

Вкупнп ECST        60 

Вкупно ECST        180 
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Индустриски меначмент  III циклус студии 

 
 

 
 

 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

Распределбата  на  предмети  и  кредити  е  според  условите  од  Правилникот  

за условите,  критериумите  и  правилата  за  запишување  и  студирање  на  трет  

циклус студии на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ - Битола (член 14 и член 15). 

Во  првиот  семестар  да  има  задолжително  еден  предмет  од  методологија  на 

научно-истражувачката   работа   од   областа   во   која   се   работи   докторската 

дисертација; 

Во втора година, во предметните програми на наставните дисциплини треба да 

бидат инкорпорирани содржини што се однесуваат на изучувањето и примената на 

методите на истражување во областа на предметната програма. Предметите ги бира 

студентот по препорака на менторот на докторската дисертција. 

Прва фаза - Прв, втор и трет семестар, задолжителни и изборни предмети по 30 

кредити; 

 Четврт семестар, пилот - истражувачки труд како вовед во докторскиот труд - 30 

кредити, воедно и почеток на докторскиот труд (втора фаза), подготовка на предлог-

темата и нејзина одбрана; 

Петти и шести семестар по 30 кредити - Работа на докторскиот труд - оригинално 

истражување на кандидатот. Можност за вклучување во наставниот процес
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1.5. Услови за запишување на студенти 
 

На  докторски  студии  може  да  се  запише  лице  коешто  завршило  соодветни 

академски  студии  од  втор  циклус,  односно  постдипломски  студии  и  има  остварено 

минимум 300 европски кредити. 

Услов  за  запишување  е,  вториот  циклус,  односно  постдипломските  студии  да 

бидат компатибилни (соодветни) со профилот на докторските студии. 

За  лицето  коешто  не  завршило  соодветни  академски  студии  од  втор  циклус, 

односно  за  кандидатите  од  сродна  научна  област,  факултетот  утврдува  

дополнителни услови за запишување на докторски студии. 

На  докторски  студии  можат  да  се  запишат  и  лица  кои  дипломирале според 

студиски програми за постдипломски студии со кои се стекнале со звање Магистер, до 

влегувањето во сила на Законот за високото образование. 

На овие студенти може да им се признаат до 60 кредити од докторските студии, 

во  зависност  од  нивото  на  компатибилност  на  завршената  студиска  програма  на 

постдипломски  студии  со  студиската  програма  на  докторските  студии  на  која  се 

запишуваат, за што одлука носи Универзитетот, односно единицата на Универзитетот. 

Запишувањето  на  докторски  студии  се  врши  врз  основа  на  Конкурс  што  го 

објавува Универзитетот, пред почетокот на студиите. 

Во Конкурсот прецизно се дефинирани условите и критериумите за 

пријавување  и  запишување  на  докторските  студии.  Овие  услови,  на  предлог  на 

Наставно-научниот совет (ННС), односно Научниот совет на единицата на 

Универзитетот, ги определува Ректорската управа на Универзитетот. 

Конкурсот  содржи:  име  и  адреса  на  високообразовната  установа,  назив  на 

студиската   програма   за   докторски   студии,   место   на   изведување   на   студиската 

програма,  времетраењето  на  студиите,  условите  за  упис,  бројот  на студентите  за 

запишување, потребната документација за пријавување и запишување, роковите за 

пријавување и постапката  за изведување на уписот. 

Кандидатите  се  пријавуваат  на  објавениот  Конкурс  со  пополнување  образец 

што  е  подготвен  од  страна  на  единицата/те  каде  што  се  организира  студиската 

програма. 

Образецот и документација предвидена со Конкурсот, кандидатите ја 

доставуваат  до  Универзитетот/единицата  на  Универзитетот  којашто  ги  организира 

соодветните докторски студии. 

Кандидатите   коишто   ги   исполнуваат   условите   на   Конкурсот   и   завршиле 

соодветни академски студии од втор циклус, се запишуваат на соодветните докторски 

студии за што одлучува Советот за докторски студии на единицата на Универзитетот. 

Кандидатите  од  сродна  научна  област  се  запишуваат  откако  ќе  ги  исполнат 

дополнителните  услови  утврдени  со  Конкурсот  и  по  позитивно  оценетото  интервју 

спроведено од страна на   комисија определена од Советот за докторските студии на 

единицата на Универзитетот. 
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1.6. Мобилност на студентите 

 
Мобилноста  на  студентите  е  обезбедена  преку  Договорот  за  академска  и 

научно техничка соработка со Факултет Техничких Наука (ФТН), Универзитет во Нови 

Сад, Република Србија. 
 

 

1.7. Финансирање на студиските програми 
 

Третиот  циклус  студии  има  карактер  на  приватни  студии  и  се  финансира  со 

средства на студентите. 

Кандидатите   за   докторски   студии   самостојно   ги   покриваат   трошоците   за 

студирање. 

Кандидатите за докторски студии плаќаат износ за кофинансирање  определен 

во Конкурсот за запишување во трет циклус и износ за пријава, оценка и одбрана на 

докторскиот труд. 

Износите   ги   определува   единицата/единиците   на   Универзитетот   што   ја 

организираат студиската програма  за трет циклус. 
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2. СОДРЖИНА (КУРИКУЛУМ) НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
 

 

Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-01 Задолжителен I  

Име на предметот Методологија на научна и стручна работа 

Потребни предзнаења  

Наставник: 
Ред. прпф. д-р Елизабета Христпвска 
Ред. прпф. д-р Зпре Ангелевски 

Цел на предметот:  

Припрема и оспособување на студентот за истражувања во рамките на 

изработката на докторскиот труд 

Наставна програма: Основни поими и дефиниции. Фактор "метод". Фактор 

"човек". Пребарување на литература. Начин на пишување на научни трудови. 

Методика на изработка на докторски труд. Планирање на експерименти – 

регресивна анализа. Метод на најмали квадрати. Планирање на експеримент – 

факторен експеримент. Невро мрежи. Метод Тагучи. Мерни и контролни системи. 

Телеметриски системи. Еластични мерни елементи – конструкција и примена. 

Омски претворувачи – мерни ленти и потенциометри. Капацитативни 

претворувачи – принцип на работа и примена.  Индуктивни претворувачи – 

принцип на работа и примена. Пиезо давачи – материјали, принцип на работа и 

примена. Генетски алгоритми. Фази на логиката и спојување на сензорите. 

Експериментални истражувања. Обработка и приказ на експрименталните 

резултати. 

Проверка на знаење 
Испитот се полага со одбрана на самостојно 

изработена семинарска работа   

Литература:  

1. Soloman S., Sensors Handbook, McGraw-Hill Professional, 1998 

2. Paton Q.M., Qualitative Reseach & Evaluation Methods, Sage publications, Inc. 3rd 

edition, 2001 

3. Šolaja V., Metod i organizacija naučnoistraživačkog rada – MONIR, Mašinski fakultet 

Univerziteta u Nišu, Niš, 1988. 

Време: 

Под надзор 

Предавања 75 

Kонсултации 15 

Самостојно 

 

НИР + 

подготовка 

на испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-02 Задолжителен 1  

Име на предметот 
Одбрани поглавја од современиот индустриски 

менаџмент 

Потребни 

предзнаења 
 

Наставник: 
Ред. прпф. д-р Тпме Јплевски 

Ред. прпф. д-р Кпнстантин Петкпвски 

Цел на предметот: Запознавање со пристапите во современиот менаџмент 

 

Наставна програма: Нивоа на менаџментот. Менаџмент вештини. 

Реструктуирање и аутсорсинг. Самоуправувачки тимови. Организациска 

култура. Емоционална интелигенција. Етика и општествена одговорност. 

Процес на глобализација. Променлива глобална околина. Донесување на 

одлуки. Стратегиско планирање. Стратегии за конкурентна предност. Теории на 

мотивација.Користење на напредна информациона технологија.    

 

Проверка на знаење усмен испит и научно-истражувачки труд  

Литература: Т. Јолевски, „Менаџмент на индустриски системи“, ММА, Битола, 

1997 

Т. Јолевски, „Вовед во менаџмент“, ТФ, Битола, 2001 

Т. Кралев, „Основи на менаџментот“, ЦИМ, Скопје, 1995 

Gareth R. Jones, Jennifer M. George, „Contemporary Management“, McGraw-Hill, 

2008 

 

Време: 

Под надзор 
Предавања 75 

Консултации 15 

Самостојно 

 

НИР + подготовка 

на испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-03 Задолжителен 2  

Име на предметот 
Теорија на инженерски експеримент и методи за 

обработка на податоци  

Потребни 

предзнаења 
Нема 

Наставник: 
Ред. прпф. д-р Зпре Ангелевски 
Ред. прпф. д-р Елизабета Христпвска 

Цел на предметот: :  Запознавање со експериментални техники и методи и 

статистичка обработка на податоци 

Наставна програма: 

Формулирање на проблемот, Собирање и прикажување на податоци, 

Експериментални истражувања, типови на експерименти, Планирање на 

експерименти (формулирање на проблемот, собирање на информации и знаења, 

дефинирање на физички и математички модел, избор на мерна техника, 

реализација на експеримент. 

Статистички методи за обработка на податоци, статистичка анализа на случајни 

грешки, графичко прикажување на резултатите на мерењата, нормална 

распределба на случајните грешки, други најчесто користени распределби, 

најчесто користени тестови 

Проверка на знаење 

 

Испитот се полага со одбрана на самостојно 

изработената семинарска работа. 

Литература:  

Драган Станковиќ, Физичко-техничка мерења, Научна књига, Београд, 1991 

Hwei P. Hsu, Probability, Random Variables & Random Processes, SCHAUM’s outline 

series, Mc Graw-Hill,1996 

http://elsmar.com/pdf_files/MSA_J.pdf 

http://web.ipac.caltech.edu/staff/jarrett/talks/LiU/scien_method/.html 
 

Време: 

Под надзор 
Предавања 75 

Консултации 15 

Самостојно 

НИР + 

подготовка на 

испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 
 

http://elsmar.com/pdf_files/MSA_J.pdf
http://web.ipac.caltech.edu/staff/jarrett/talks/LiU/scien_method/.html
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Шифра:  Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-04 изборен 1,2  

Име на предметот Оптимизациони методи во менаџментот 

Потребни предзнаења Нема 

Наставник: 
Ред. прпф. д-р Зпре Ангелевски 
Д-р Тпме Јплевски – ред. прпф. вп пензија 

Цел на предметот: :   

Запознавање со методи на оптимирање и нивната примена во менаџментот. 

Наставна програма: Моделирање на операционо истражувачки проблеми, 

Линеарна оптимизација, симплекс метод, дуален проблем, Анализа на осетливост, 

Транспортен проблем, Оптимално распоредување, Теорија на редови на чекање, 

Оптимирање на залихи, Оптимален програм на производство, Оптимирање на 

потрошувачка на материјали, Оптимално проширување на капацитети, Деловна 

соработка 

Налинеарна оптимизација, карактеристични примери на примена, графичко 

прикажување, оптимизација  со една и со повеќе променливи, градијентни методи 

и методи на пребарување 

 Примена на софтверски пакет за линеарна и нелинеарна оптимизација СОЛВЕР 

Проверка на знаење 

 

Испитот се полага со одбрана на самостојно 

изработената семинарска работа. 

 

Литература: 

Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Introduction to Operational Research (with 

Tutorial Software), Seventh Edition, McGraw-Hill, 2001 

Обрад Тодоровиќ, Операциона истраживања, Просвета Ниш 

SOLVER – софтверски пакет за решавање на проблеми на линеарна и нелинеарна 

оптимизација: http://office.microsoft.com/en-us/excel/HA102190021033.aspx 

 

Време: 

Под надзор 
Предавања 75 

Консултации 15 

Самостојно 

 

НИР + подготовка 

на испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
 
 

http://office.microsoft.com/en-us/excel/HA102190021033.aspx
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ТРЕТ циклус на студии 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

 

Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-05 Изборен 1, 2  

Име на предметот 
Надежност на технички системи - одбрани 

поглавја 

Потребни 

предзнаења 
 

Наставник: 
Ред. прпф. д-р Елизабета Христпвска 

Впнр. прпф. д-р Силвана Ангелевска 

Цел на предметот:  

Насочување на студентите во примената на теоријата на надежноста за анализа 

на техничките системи од аспект на надежност   

Наставна програма: ППррооууччуувваањњее  ии  ррааззррааббооттуувваањњее  ннаа  ннаајјччеессттоо  ккооррииссттееннии  

ммооддееллии  ннаа  ннааддеежжнноосстт  ннаа  ттееххннииччккииттее  ссииссттееммии  ии  ппррииммееннаа  ннаа  ммееттооддааттаа  ннаа  

ввеерроојјааттнноосстт..  ППооддллааббооккоо  ттррееттиирраањњее  ннаа  ооссннооввииттее  ззаа  ппоојјаавваа  ннаа  ооттккааззии..  ААннааллииззаа  ннаа  

ппррииччииннииттее  ззаа  ггууббеењњее  ннаа  ррааббооттннааттаа  ссппооссооббнноосстт  ии  ррааззввоојјоотт  ннаа  ппррооццеессоотт  ннаа  

ооттккааззии..  ППррааккттииччннии  ммееррккии  ззаа  ззггооллееммуувваањњее  ннаа  ннааддеежжннооссттаа.. 

Проверка на знаење усмен испит и научно-истражувачки труд  

Литература:  

1. Христовска, Е.: Надежност на технички системи (предавања за  

постдипломските студии на општо машинство), Битола. 

2. Dodson/Nolan : Reliability Engineering, QA Publiching, 2002. 

3. Bazovski I. : Reliability Theory and Practice, 2003. 

4. Давчев, Т. : Надежност на техничките системи, Скопје, 1992. 

5. Jovičić, S. : Osnovi pouzdanosti mašinskih konstrukcija, Beograd, 1990. 

Време: 

Под надзор 
Предавања 75 

Консултации 15 

Самостојно 

 

НИР + подготовка 

на испитот 

 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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ТРЕТ циклус на студии 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

 

Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-06 Изборен 1, 2  

Име на предметот Избрани поглавја од програмирање 

Потребни предзнаења Нема 

Наставник: 
Ред. прпф. д-р Зпре Ангелевски 
Ред. прпф. Игпр Неделкпвски 

Цел на предметот:  

Стекнување на продлабочени знаења од областа на современата теорија на 

програмирање и придружните технологии   

Наставна програма: Модерна теорија на програмирање. Одбрани парадигми на 

програмирање. Алгоритми и нивна програмска имплементација. Технологии и 

развојни алатки за поддршка на современите парадигми на програмирање. 

Објектно ориентирано програмирање. Релевантни програмски јазици. 

Обработка на програмски елементи со програмските јазици VBA, Java и C#. 

Проверка на знаење Одбрана на семинарски труд 

Литература:  
1. Peter Van Roy, Seif Haridi, Concepts, Techniques, and Models of Computer Programming, 

MIT Press, 2004  

2. Guy Hart-Davis, Mastering VBA, Sybex, 2005  

3. По препорака на наставникот во зависност од избраната тема. Типичен избор се 

релевантни книги, статии од списанија или пак конференции кои ја обработуваат 

соодветната тема.  

Време: 

Под надзор 

Предавања 
 

75 

Консултации 

 

15 

 

Самостојно 

 

НИР + подготовка 

на испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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ТРЕТ циклус на студии 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

 

Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-07 Изборен 1, 2  

Име на предметот Системи бази на податоци 

Потребни предзнаења Нема 

Наставник: 
Ред. прпф. д-р Зпре Ангелевски 

Впнр. прпф. д-р Миткп Кпстпв  

Цел на предметот:  

Стекнување на продлабочени знаења од областа на примената на базите на 

податоци во индустрискиот менаџмент.  

 

Наставна програма: Примена на апликациите Access и SQL за изработка на 

бази на податоци за подршка на  производството во индустриските системи. 

 Планирање и изработка на менаџерски информационен систем. Постапки за 

извлекување на потребните податоци од базите, сортирање и прикажување.  

Проверка на знаење Усмен испит и изработка на апликација 

Литература:  

1. ACCESS 2003, Зоре Ангелевски, Технички факултет – Битола, 2009 

2. ACCESS 2007, Зоре Ангелевски, Технички факултет – Битола, 2009 

3. SQL , Ruan K. Stephens …., Kompjuter Biblioteka, Čačak 

Време: 

Под надзор 

Предавања 

 

75 

 

Консултации 
 

15 

Самостојно 

 

НИР + подготовка 

на испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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ТРЕТ циклус на студии 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

 

Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-08 Изборен 1, 2  

Име на предметот Одбрани поглавја од проектен менаџмент 

Потребни предзнаења Нема 

Наставник: 
Впнр. прпф. д-р Силвана Ангелевска 

Впнр. прпф. д-р Цвете Димитриеска 

Цел на предметот:  

Стекнување на продлабочени знаења од областа на проектниот менаџмент   

Наставна програма: Проект, дефинирање, рамка, претпоставки. Процеси на 

генерирање на проекти. Стратегиски контекст на проектниот менаџмент. 

Квалитативни и квантитативни фактори. Идентификација на стратегиските 

ресурси. Модели за селекција на проектите. Анализа на ризик. Планирање на 

проектот и мерење на перформансите. PERT/CPM планирање. Управување со 

квалитетот на проектот. Имплементација и контрола на проектот. Изработка на 

буџет и проценка на трошоци. Тенденции на развој на проектниот менаџмент    

 

Проверка на знаење Одбрана на самостоен семинарски труд 

Литература:  

1. Т. Јолевски, "Менаџмент на индустриски системи", ММА, Битола, 1997, 

2. M. Jack, M. Samuel, "Project Management - A Management Approach", John 

Wiley&Sons, 1989, 

3. Т. Јолевски, Ц. Димитриеска, "Проектен менаџмент", 2008 
4. Dusan Bobera, Projektni menadzment, 2003 

Време: 

Под надзор 

 

Предавања 

 

75 

Консултации 15 

Самостојно 

НИР + подготовка 

на испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
 



Индустриски меначмент  III циклус студии 

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИШКИ ФАКУЛТЕТ 
 

7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ИНДУСТРИСКИ МЕНАЧМЕНТ 

 

ТРЕТ циклус на студии 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

 

 

 

Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-09 Изборен 1, 2  

Име на предметот 
Современи аспекти на менаџментот на човечки 

ресурси 

Потребни 
предзнаења 

 

Наставник: 
Ред. прпф. д-р Кпнстантин Петкпвски 
Дпц. д-р Ивп Кузманпв 

Цел на предметот: :  Кандидатите да се стекнат со потребните знаења и 

вештини од современиот менаџмент на човечки ресурси, што е потреба за 

ефикасно и ефективно водење на организациите 

Наставна програма: 

1. Менаџмент на човечки ресурси 

2. Компетентна работна сила 

3. Алатки за утврдување на потреби од компетентна работна сила 

4. Обука и форми на обука на човечките ресаурси 

5. Менторство 

6. Коучинг – инструктивно водење 

7. Современи теории за мотивирање 

8. Форми на мотивирање 

 

Проверка на знаење 

 

Преку два колоквиуми, семинарски труд, 

презентација на семинарски труд 

 

Литература:  

Константин Петковски, Александра Стоилковска (2009): Менаџмент на човечки 

ресурси 

 

Време: 

Под надзор 
Предавања 75 

Консултации 15 

Самостојно 

 

НИР + подготовка 

на испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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ТРЕТ циклус на студии 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-10 Изборен 1, 2  

Име на предметот Одбрани поглавја од контрола на квалитет 

Потребни предзнаења Нема 

Наставник: 
Впнр. прпф. д-р Силвана Ангелевска 

Дпц. д-р Ивп Кузманпв 

Цел на предметот:  Проширување на знаењата на функцијата контрола на квалитетот 

во индустриските системи 

Наставна програма: Квалитетот во индустриските системи, видови на контрола, 

погодност за употреба, унапредување на квалитетот, видови на  распределби, видови 

и примена на контролни карти. Стандардизација, потреба и примена. 

 

Проверка на знаење Усмен испит 

Литература:  

1. Контрола на квалитет, Зоре Ангелевски, Технички факултет Битола, 2009 г. 

2. Dale H.Besterfield, Quality Control, Prentice hall, 2003 

3. Douglas C.Montgomеry, Introdusction to Statistical Quality Control, John Wiley & 

Sons, 1996 
 

Време: 

Под надзор 

 

Предавања 

 

75 

 

Консултации 

 

15 

Самостојно 

 

НИР + подготовка 

на испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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ТРЕТ циклус на студии 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-11 Изборен 1, 2  

Име на предметот Оперативен менаџмент 

Потребни предзнаења Нема 

Наставник: 
Д-р Томе Јолевски, ред. проф. во пензија  

Ред. проф.д-р Константин Петковски 

Цел на предметот: :  Кандидатите да се стекнат со потребните знаења и 

вештини од оперативниот менаџмент потребни за ефикасно и ефективно 

водење на организациите 

Наставна програма: Планирање на локацијата. Модели за избор на локација. 

Распоредување на средствата за работа и просториите. Капацитет на 

производствениот ситем, методи и модели. Економика  на оперативните системи 

(средства, трошоци, критична точка во работењето) 

 

Проверка на знаење 

 

Усмен испит и семинарски труд 

 

Литература:  

1.Radović M., Proizvodni sistemi, FON, Beograd, 2007.  

2. Radović M., Proizvodni sistemi, proizvodnja, analiza i upravljanje, prИМeri i 

zadaci, FON, Beograd, 2007 

3.Riggs L.J., Production systems – Planning, analysis and control, Third Edition, 

John Wiley, USA, 1987 

4. Кралев Т., Оперативен менаџмент, Скопје, 2001 

 

Време: 

Под надзор 
Предавања 75 

Консултации 15 

Самостојно 

НИР + 

подготовка на 

испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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ТРЕТ циклус на студии 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

 

Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-12 Изборен 1,  2  

Име на предметот 
Одбрани поглавја од менаџмент на животна 

средина 

Потребни 

предзнаења 
 

Наставник: 
Д-р Тпме Јплевски – ред. прпф. вп пензија  
Ред. прпф. д-р Кире Ппппвски 

Цел на предметот: Научно елаборирање на одбрани области од заштитата и 

менаџментот на животната средина со примена на мултидисциплинарен 

пристап и комбинација на најнови научни достигнувања од разни области со 

цел зачувување и подобрување на животната средина 

Наставна програма: Одбрани поглавја од Менаџмент на животната средина, 

мерки, методи и стандарди за заштита на животната средина Енвиронментални 

Менаџмент Информациони Системи, Софтверски алатки и бази на податоци, 

Енвиронментална Информатика, Environmental Decission Support Systems, 

Environmental Accounting 

Проверка на знаење 
Испитот се полага усмено и со одбрана на самостоен 

семинарски труд 

Литература:  

1. Claus Rautenstraugh, Sussane Patig, Environmetnal Information Systems for 

Industry and Public Administration, IGI Publishing 2001. 

2. NRC, Building an Effective Environmental Management Science Program, 

National Academy Press, ISBN 0-309-05730-2 

 

Време: 

Под надзор 
Предавања 75 

Консултации 15 

Самостојно 

НИР + 

подготовка на 

испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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ТРЕТ циклус на студии 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

 

Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-13 Изборен 1,2   

Име на предметот 
Методи и техники на одржување според 

состојба 

Потребни предзнаења Менаџмент на одржување 

Наставник: 
Впнр. прпф. д-р Силвана Ангелевска 

Дпц. д-р Ивп Кузманпв 

Цел на предметот:  

Стекнување на продлабочени знаења од областа на одржувањето, со посебен 

акцент на современите методи и техники на одржување според состојба     

Наставна програма: Видови на одржување. Одржување според состојба со 

контрола на нивото на погонска сигурност. Одржување според состојба со 

контрола на параметрите. Инструментација за техничка дијагностика на 

техничките системи. Трибологија. Оптимизација на процесот на одржување. 

Методи за одредување на интервалот за следење на параметрите. Индикатори 

на перформансите на одржувањето според состојба. Методи за антиципација. 

FMEA (FMECA) анализа. 

Проверка на знаење Одбрана на самостоен семинарски труд 

Литература:  

1. Т. Јолевски, Организација на одржувањето, Технички факултет, Битола 

1993, 
2. Ž.Adamović, Održavanje prema stanju u mašinstvu, Pronalazaštvo, Beograd, 1990 
3. Joel Levitt, The Handbook of Maintenance Management, Industrial Press Inc., 1997 

 

Време: 

Под надзор 

 

Предавања 

 

75 

 

Консултации 

 

15 

Самостојно 

НИР + подготовка 

на испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-14 Изборен 1, 2  

Име на предметот Одлучување и менаџмент 

Потребни 

предзнаења 
Нема 

Наставник: 
Дпц. д-р Ивп Кузманпв 
Впнр. прпф. д-р Силвана Ангелевска 

Цел на предметот: :   
Запознавање со методи и техники на одлучување во менаџментот 

Наставна програма: 

Основи на теорија на одлучување, Одлучување при извесност и ризик, Анализа 

на одлучување, Анализа на одлучување со узоркување, Оптимална стратегија, 

Оптимален план на узорковање, Анализа на ризик, Дрво на одлучување и 

секвенцијално одлучување, Теорија на корисност, Повеќекритериумско 

одлучување, повеќеатрибутивно одлучување, повекецелно одлучување, Методи 

на повеќекритериумска анализа 

Проверка на знаење 

 

Испитот се полага со одбрана на самостојно 

изработената семинарска работа. 

Литература:  

1. Милутин Чупиќ, V. M. Rao Tummala, Савремено одлучивање, методе и 

примена, Факултет организационих наука, Београд,1997 

2. Милија М. Сукновиќ, Милутин Е. Чупиќ, Вишекритериумско одлучивање: 

формални приступ, ФОН, Београд, 2003 

3. Frederick S. Hillier, Gerald J. LiebermanIntroduction to Operational Research 

(with Tutorial Software), Seventh Edition, McGraw-Hill, 2001 

http://www.decisionmaking.org/index.html 

http://www.wiziq.com/tutorials/Decision-Making-Ppt 

http://www.freedownloadmanager.org/downloads/decision_making_software/ 
 

Време: 

Под надзор 
Предавања 75 

Консултации 15 

Самостојно 

НИР + 

подготовка на 

испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

http://www.decisionmaking.org/index.html
http://www.wiziq.com/tutorials/Decision-Making-Ppt
http://www.freedownloadmanager.org/downloads/decision_making_software/
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Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-15 изборен 1,2   

Име на предметот Современи аспекти на лидерството 

Потребни 

предзнаења 
Менаџмент, стратегиски менаџмент и лидерство 

Наставник: 
Ред.прпф. д-р Кпнстантин Петкпвски 

Д-р Тпме Јплевски – ред. прпф. вп пензија 

Цел на предметот: :  Кандидатите да се стекнат со потребните знаења и 

вештини од современото лидерство, што е потреба за ефикасно и ефективно 

водење на организациите 

Наставна програма: 

1. Лидерството како феномен на групната динамика 

2. Лидерството и организациската култура 

3. Фасилитативно лидерство 

4. Трансформациско лидерство 

5. Емоционално интелегентно лидерство 

6. Харизматско лидерство 

7. Лидерски стилови 

8. Лидерски вештини 

 

Проверка на знаење 

 

Преку два колоквиуми, семинарски труд, 

презентација на семинарски труд 

 

Литература:  

Константин Петковски (2009): Деловно лидерство 

 

Време: 

Под надзор 
Предавања 75 

Консултации 15 

Самостојно 

НИР + 

подготовка на 

испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-16 изборен 1,2  

Име на предметот 
Напредни техники за развој и унапредување на 

производи и процеси 

Потребни 

предзнаења 
Нема 

Наставник: 
Ред. прпф. д-р Елизабета Христпвска  
Впнр. прпф. д-р Цвете Димитриеска 

Цел на предметот: :  Запознавање со современите трендови и концепти на 

развој и унапредување на производи и процеси. Примена на соодветна 

методологија и пристап за решавање на развојно-истражувачки проблеми. 

Оспособување за користење и развој на софтверски решенија во областа на 

колаборативното инженерство, алгоритми на оптимизација и техники на 

инверзното инженерство. 

Наставна програма: Процеси на развој на производи и процеси. 

Идентификација на потреба на корисниците и функционална анализа. 
Архитектура на производи и процеси. CAD/CAM и PLM системи. Проектирање за 

производство. Изработка на дигитални прототипови.Модели базирани на 

знаење. Технолошки модели базирани на знаење. Примена на методите на 

инверзното инженерство во проектирањето на производи и процеси. 

Колаборативно инженерство. Метрика на производи и процеси. Верификација. 

Патенти и интелектуална сопственост. Економија на развој и унапредување на 

производи и процеси. 

Проверка на знаење 

 

Презентација на проект 

 

Литература:  

1. Otto К., Wood К.: "Product Design", Prentice Hall, 2000. 
2. Ulrich К., Eppinger S.: "Product Design and Development", McGraw-Hill/Irwin, 2003. 
3. Nasr E.A., Kamrani A.K.: "Computer-Based Design and Manufacturing: An Information-

Based Approach", Springer, 2006. 
4. Saxena A., Sahay B.: "Computer Aided Engineering Design", Springer, 2005. 
 

Време: 

Под надзор 
Предавања 75 

Консултации 15 

Самостојно 

НИР + 

подготовка на 

испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 
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Шифра Тип на предметот Семестар Фонд 

ИМ-17 Изборен 1,2   

Име на предметот Одбрани поглавја од Виртуелно инженерство 

Потребни 

предзнаења 
 

Наставник: 
Д-р Тпме Јплевски – ред. прпф. вп пензија  
Ред. прпф. д-р Игпр Неделкпвски 

Цел на предметот: Научно да елаборира повеќе области од современото 

“компјутерски поддржано” инженерство. Акцентот е ставен на развој на алатки 

за примена на виртуелната реалност во инженерството, обработка на податоци 

и системи за донесување одлуки, компјутерска симулација на процеси. 

Наставна програма: Одбрани поглавја од математичко моделирање, 

компјутерска симулација и анимација. Повеќе димензионални податоци. 

Комплексни податоци. Системи за донесување одлуки. Развој на алатки за 

виртуeлно инженерство. 

Проверка на знаење  

Литература:  

1. Kevin Warwick, John Gray, David Roberts, Virtual reality in engineering.  

2. Elaheh Mozaffari: Urban Virtual Reality Models for Engineering Applications. 

3. Grigore C. Burdea and Philippe Coiffet, Virtual reality technology (2nd edn). 

Време: 

Под надзор 

 

Предавања 

 

75 

 

Консултации 

 

15 

Самостојно 

НИР + 

подготовка 

на испитот 

 

90+120 

Вкупно: 300 

Европски кредити (ЕКТС) 10 

 

 



Индустриски меначмент  III циклус студии 

УНИВЕРЗИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ТЕХНИШКИ ФАКУЛТЕТ 
 

7000 БИТОЛА, ул. ИВО ЛОЛА РИБАР ББ 
 

СТУДИСКА ПРОГРАМА – ИНДУСТРИСКИ МЕНАЧМЕНТ 

 

ТРЕТ циклус на студии 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

 
 

3. МЕТОДИ НА ПРЕДАВАЊЕ, ОЦЕНУВАЊЕ И 
НАПРЕДУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ 

 
3.1. Општ дел 

 
Вкупниот ангажман на студентите при совладувањето на студиската програма 

од Трет циклус - докторски студии по Индустриски менаџмент се состои од активна 

настава (предавања и научно истражувачка работа), самостојна работа и испити. 

Дел од вкупниот фонд на часови   кои   се   предвидени   со   студиската   

истражувачка   работа   студентите   ги реализираат  со  работа  во  лабораторија,  

подготовки  за  истражување  во  рамките  на докторскиот   труд,   со   учество   на   

научно-стручни   семинари,симпозиуми, собири, конгреси, научно-истражувачка 

работа и задолжително објавување на трудови. 

Дел од наставните дисциплини од студиската програма од третиот циклус студии 

се полагаат  на завршното  оценување. 

Советот  за  докторски  студии  на Технички  факултет  носи  одлука  за начинот на 

реализација  на  завршното  оценување  (писмено,  писмено  и  усмено  и  усмено)  и  за 

распределбата на поените по пооделни активности во рамките на максималниот број 

од 100 поени во согласност со студиската програма и принципите за ЕКТС. 

Проверката   на   знаењето   на   студентите   се   врши   во   три   испитни   рокови: 

јануарски, јунски и септемвриски. 

Со одлука на Советот за докторски студии на Техничкиот факултет, може да се 

утврдат најмногу уште два испитни рокови во текот на учебната година. 

Стекнатите кредити од другите активности предвидени со студиската програма 

и планот за нејзина реализација, се евидентираат преку поднесување на пријава. Во 

пријавата се внесува видот на реализираната активност и бројот на освоени кредити. 

Пријавата   ја   потпишуваат   одговорниот   наставник   за   определената   активност   и 

раководителот на докторските студии. 

Пријавувањето  на  испитите  студентите  го  вршат  со  пополнување  на  испитни 

пријави  и  нивно  поднесување  во  определените  рокови  до  службата  за  студентски 

прашања. 

Студентот може да го пријави испитот и по  предвидениот рок, но  најдоцна до 

денот   на   одржување   на   испитот,   при   што   се   плаќа   определен   надоместок   за 

задоцнетото пријавување. 

Студентот којшто ги положил предвидените испити и го освоил потребниот број 

кредити на студиска програма од трет циклус, може да поднесе пријава за изработка 

на докторски труд до Советот на докторски студии на единицата. 
Пријавата содржи: наслов на темата, дефинирање на проблемот на 

истражување,  јасно  изнесена  работна  хипотеза  (образложен  предлог  на  темата  и 

тезите  на  докторскиот  труд),  литературата  што  ќе  се  користи,  метод  на  работа  и 

резултати што се очекуваат, опис на објавените научни и   стручни трудови, изјава на 

кандидатот дека иста тема на докторскиот труд нема пријавено на друга установа во 

земјата  и  странство,  како  и  изјава  дека   докторскиот  труд  ќе  биде  резултат  на 

автентично истражување на кандидатот. 
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ТРЕТ циклус на студии 

 
 

 
 

  
  

 
 
 

  

 
 

 
 

 
  

 

3.2. Докторски труд (дисертација), негова изработка и одбрана 
 

 
Докторскиот  труд  е  самостоен  научен  труд,  којшто  е  резултат  на  самостојна 

научна  работа  и  претставува  придонес  во  развојот  на  соодветната  научна,  односно 

уметничка област. 

Во текот на втората фаза – фазата на докторскиот труд кандидатот е должен  до 

менторот да поднесува годишен извештај за постигнатиот напредок. 

Студентот  се  стекнува  со  право  за  поднесување  барање  за  формирање  на 

Комисија  за  оценка  на  докторскиот  труд  по  полагањето  на  предвидените  испити  и 

реализацијата   на   сите   останати   обврски   предвидени   со   студиската   програма. 

Барањето се поднесува до надлежниот референт во службата за студенстки прашања. 
Поднесеното барање за формирање Комисија за оценка на докторскиот труд, 

секретарот  на  докторските  студии  на  единицата  го  проследува  до  Комисијата  за 

проверка  на  студентското  досие.  Комисијата  ја  сочинуваат  продеканот  за  настава, 

секретарот   на   факултетот,   раководителот   на   докторските   студии   на  единицата  и 

надлежниот референт за студентски прашања. 

Докторскиот труд го оценува Комисија составена од 5 (пет) члена со наставно- 

научни и научни звања од кои најмалку 3 (три) се од  соодветната  научна област во 

која е темата на докторскиот труд. Најмалку два члена на оваа Комисија се од други 

факултети на истиот или на други универзитети. Еден од членовите   на Комисијата за 

оценка и за одбрана на докторскиот труд задолжително е менторот. 

По  формирањето  на  Комисијата  за  оценка  на  докторскиот  труд,  трудот  се 
поставува на интернет страната на единицата на Универзитетот  во  времетраење од 

20  дена.  Заедно  со  трудот  се  објавуваат  и  електронските  адреси  на  членовите  на 
Комисијата за оценка на докторскиот труд, заради евентуални забелешки и сугестии 

од страна на заинтересираната научна и стручна јавност во врска со истражувањето 

во трудот. 
Постапката и начинот на изработка, предавање и јавна одбрана на 

докторскиот труд се детално дефинирани во Правилникот за условите, критериумите и 

правилата за запишување и студирање на трет циклус студии на Универзитетот “Св. 

Климент Охридски“ - Битола. 
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4. КВАЛИТЕТ, СОВРЕМЕНОСТ И МЕЃУНАРОДНА 

УСОГЛАСЕНОСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 
 
 
Студиската програма на Третиот циклус на универзитетски студии по Индустриски 

менаџмент е во согласност со современите светски текови и состојба на струката и 

науката и е споредлива со сличните програми на странските високообразовни 

установи, посебно во рамките на формирањето на европски образовен простор 

(European Higher Education Area - EHEA). 
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5.  НАСТАВЕН КАДАР 

 
За реализација на Третиот циклус од студиската програма по Индустриски менаџмент 

предвиден е наставен кадар со потребните научни и стручни квалификации: 

 
1. Д-р Томе Јолевски, ред. проф. во пензија  

2. Ред. проф. д-р Зоре Ангелевски 

3. Ред. проф. д-р Игор Неделковски 

4. Ред.проф.д-р Kонстантин Петковски 

5. Ред. проф. д-р Кире Поповски 

6. Ред. проф. д-р Елизабета Христовска 

7. Вонр. проф. д-р Силвана Ангелевска 

8. Вонр. проф. д-р Цвете Димитриевска 

9. Вонр. проф. д-р Митко Костов 

10. Доц. д-р Иво Кузманов 
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6. ОРГАНИЗАЦИСКИ И МАТЕРИЈАЛНИ МОЖНОСТИ 

 

 
6.1. Листа на простории со преглед на корисна површина 

 
Техничкиот факултет - Битола располага со корисна површина од 5.583,44 m2, и тоа: 

 
амфитеатар - 1 227,00 m2 

предавални - 19 1613,42 m2 

лаборатории - 9 598,24 m2 

сметачки центар - 3 310,00 m2 

мултимедијален центар - 1 150,00 m2 

работилници - 4 245,64 m2 

библиотека со читална - 2 113,95 m2 

кабинети - 34 545,10 m2 

администрација - 7 201,52 m2 

сала за седници - 1 58,91 m2 

простор за општествена активност - 1 30,00 m2 

магацини - 1 53,50 m2 

котларница - 1 46,52 m2 

телефон. централа и просторија за одржување 233,22 m2 

холови, ходници, скали и санитарни јазли 1686,72 m2 

Според  приложеното  Техничкиот  факултет  -  Битола  има  и  просторен  капацитет  за 

изведување на наставата од овој вид на студии. 

Секако  дека  потреба  од  проширување  и  доопремување  со  нови  лаборатории  и 

помагала има, па затоа во континуитет тоа се планира и секогаш се има во вид  во 

зависност од можностите. 
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6.2. Листа на опрема за изведување на студиската програма 
 
 

 Вид на опрема Намена Број 

1 Аналитичка вага Прецизно мерење на масата на хемиските материи при 

квалитативни и квантитативни аналитички одредувања за време на  

експерименталните вежби 

вежби на предметите од  студијската програма ИЗЖРС 

2 

2 Лабораториска електронска вага SC360 Електронска вага за прецизни мерења во рамките на практичната 

настава по предметите од студиската програма ИЗЖРС 
1 

3 Дигитален фото апарат SONY  Бележење на конкретни проблеми и акциденти на терн во рамките на 

практичната настава по предметите од студиската програма ИЗЖРС 
1 

4 Дигитална видео камера SONY Дел од опремата за оптичка визуелизација и снимање на процесите 

во рамките на практичната настава по предметите од студиската 

програма ИЗЖРС 

1 

5 Инфрацрвен пирометар OMEGA Прецизно без-контактно мерење и забележување на температурата 

во рамките на практичната настава по предметите од студиската 

програма ИЗЖРС 

1 

6 Анемометар со 2 сонди DA40 Прецизно мерење и забележување на брзината на гасови во 

рамките на практичната настава по предметите од студиската 

програма ИЗЖРС 

2 

7 Дигитален термометар DTI со сонда Прецизно контактно мерење и забележување на температурата во 

рамките на практичната настава по предметите од студиската 

програма ИЗЖРС 

2 

8 Дигитален хигрометар DHI Прецизно мерење и забележување на релативната влажност на 

воздухот во рамките на практичната настава по предметите од 

студиската програма ИЗЖРС 

1 

9 Дигитален манометар P200L Прецизно контакнто мерење и забележување на притисокот во 

рамките на практичната настава по предметите од студиската 

програма ИЗЖРС 

1 

10 Анализатор на гас TESTO 350 Анализатор на чадни/отпадни гасови за анализа на примероци во 

рамките на практичната настава по предметите од студиската 

програма ИЗЖРС 

1 

11 Ултразвучен мерач на проток со комплет 

сонди 

Ултразвучен мерач на проток на течности за експериметнални 

мерења во рамките на практичната настава по предметите од 

студиската програма ИЗЖРС 

2 

12 Комплетна инструментација за мерење и 

испитување на бучавата 

Изведување на наставни активности од експериментален, 

демонстративен и симулациски вид 

2 

13 Лабораториски садови и прибор Стандардна стаклена опрема во класична хемиска лабораторија 110 

14 Лабораториска печка - сушара OMEGA 

LUX LMF-A550 

Изведување на наставни активности од експериментален, 

демонстративен и симулациски вид 
1 

15 Дигитален мултимер Мерење на основните големини во електротехниката и нивно 

забележување во рамките на практичната настава по предметите од 

студиската програма ИЗЖРС 

2 

16 Луксметар Изведување на наставни активности од експериментален, 

демонстративен и симулациски вид 
2 

17 Програмабилен логички контролер 

базиран на PC технологија - ADVANTEC 

Изведување на наставни активности од експериментален, 

демонстративен и симулациски вид 
1 

18 МАДАМ -  Софтвер за изведување на наставни активности од експериментален, 

демонстративен и симулациски вид 
1 

19 Преносен компјутер TOSHIBA Satellite Со користење на специјализиран софтвер можна е визуелизација и 

обработка на резултати од гасната анализа на чадните гасови во 

рамките на практичната настава по предметите од студиската 

програма ИЗЖРС 

2 

20 Персонални - desktop компјутери Pentium 

3 и 4, со монитор SAMSUNG 17" TFT 

Примена на специјализирани софтверски решенија од областите кои 

ги покриваат предметите од студиската програма ИЗЖРС 
40 

21 Енглеров вискозиметар Мерење на вискозноста на флуидите во рамките на практичната 

настава по предметите од студиската програма ИЗЖРС 

1 

22 Преносен видео проектор - видео бим Предавања и вежби од студиската програма ИЗЖРС 10 

23 Преносен графоскоп Предавања и вежби од студиската програма ИЗЖРС 15 
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7. КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СТУДИСКАТА 
ПРОГРАМА 

 
Проверката  на  квалитетот  на  студиската  програма  се  спроведува  редовно  и 

систематски преку самоевалуација и надворешна проверка на квалитетот - 

надворешна  евалуација.  За  истакнување  е  повеќегодишното  искуство  и  пракса  на 

анкетирање   на   студентите   и   оценувањето   на   реализацијата   на   наставата   и   на 

наставничкиот и соработнички кадар кој ја изведува истата. 

Проверката на квалитетот на студиската програма се врши преку: 

- анкетирање на студентите на крајот од наставата од соодветниот предмет; 

-  анкетирање  на  дипломираните  студенти  при  доделувањето  на  дипломите  за 

квалитетот на студиската програма и логистичката поддршка на студиите; 

- анкетирање на студентите за време на заверката на семестар; 

-  анкетирање  на  студентите  за  време  на  запишување  во  наредна  година. 

Студентите  при  ова  ја  оценуваат  студиската  програма  за  годината  која  ја 

завршиле претходно. 

Со   анкетирање   на   наставниот   и   ненаставниот   кадар   се   оценува   работата   

на деканатот, студентската служба, библиотеката и другите служби на Факултетот. 

Освен  горе  наведеното,  се  оценуваат  и  амбиенталните  услови  на  студирање 

(хигиена, чистота на предавалните, лабораториите итн.). 
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Преглед на број на наставници кои ги исполнуваат условите за ментор на трет 

циклус на студии и број на студенти кои можат да се запишат 

 

 Студиска програма ментори студенти 

1 Индустриски менаџмент 5 15 

 

1. К. Петковски 

2. Е. Христовска 

3. Т. Јолевски  

4. С. Ангелевска 

5. З. Ангелевски 
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Ред. Проф. д-р Христовска Елизабета 

Hristovska, E. : Presence on cantilever beam with impact dynamic loading, 18 th International DAAAM 

Symposium "Intelligent manufacturing and automation: Focus on creativity, responsibility, and ethics of 

engineers", Zadar, Croatia, 24-27 October 2007. 

Hristovska, E. : Analyse on dynamical loaded joint of spacing lattice girder, 6 th  International Scientific 

Conference on Production Engineering RIM 2007-  Development and Modernization of Production, 

Plitvice Lager, Croatia, 24-26 October 2007. 

Hristovska, E. : State on cantilever beam with static loading, XXXII Conference  on Production 

Engineering 2008 with International Participation SPMS 2008,  Novi Sad, Serbia, 18-20 September 

2008. 

Hristovska, E. : Modelling of welded truss joints od lattice girder, 7 th  International Scientific 

Conference on Production Engineering RIM 2009, Cairo, Egypt, 26 September -3 October 2009. 

Hristovska, E. : Total stress state and static strength of the clamping and carrying  construction of the 

working device at the rotating excavator, 9 th International  Conference on Accomplishments of 

Electrical and Mechanical Engineering and Information Technology DEMI 2009, Banja Luka, Bosnia 

and Herzegovina, 28- 28 May 2009. 

Hristovska, E. : Characteristic of the working load on the rotating excavator,  VIII International 

"Machinery, technology, materials", Sofia, Bulgaria, 26-28 May  2010. 
 

 
Листа на реализирани проекти на Техничкиот факултет Битола за периодот 

2006-2010 година 
 
 “CAVITAS – RENAISSANCE: Cleaner and better transport in cities”, FP7 прпект GRANT AGREEMENT 
no. 219120). (Measures liders, Prof. Nikola Krstanovski, Prof. Kristi Bombol) (2008 - 2012) 

 „Нови концепти и примени на инверзниот пристап“, научно-истражувачки проект, финансиран 

од Министерството за образование и наука на РМ, (раководител на проектот Проф. Љубица 

Каневче), 2010-2012. 

“The digital capture, storage, transmission and display of real-world lighting”, COST Action 

IC1005: HDR, (MC Member Prof. Igor Nedelkovski), (2011-2014). 

 “Development of Environment and Resources Engineering Learning”, JP- 511001-TEMPUS (local 

coordinator Prof. Aleksandar Markoski), (2010-2012) 

“Подобрување на технолошките карактеристики и енергетската ефикасност на 

конвективни сушари”, МЗТ ИНЖЕНЕРИНГ, Развоjнo- истражувачки проект финансиран од 

Министерството за образование и наука на РМ, (раководител на проектот Проф. Вангелче 

Митревски), 2011. 

,,Trans-national co-operation among National Contact Points for Marie Curie Actions”, FP7 

Project, Grant Agreement No. 221922, (local coordinator Prof. Bozin Donevski), (2008-2011). 

 “Innovation and Knowledge Management towards eStudent Information System”, 511342-

TEMPUS-1-2010-1-UK-TEMPUS-JPGR, (local coordinator Prof. Pece Mitrevski) (2010-2012) 

“Research Visibility 2010-Macedonia”, FP7 project, Grant Agreement No. 265781), (Coordinator Prof. 

Bozin Donevski), (2010). 
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“Video-Conferencing Educational Services”, 144650-TEMPUS-2008-IT-JPGR, (local coordinator 

Prof. Pece Mitrevski)  (2009-2012) 

“Development of Regional Interdisciplinary Mechatronics Studies”, TEMPUS JP-158644-DE-(local 

coordinator Prof. Aleksandar Markoski), (2009-2012) 

“Strengthening Quality Assurance System within Western Balkans HEIs in Support of National 

and Regional Planning”, TEMPUS SM-158999- (local coordinator Prof. Bozin Donevski), (2009-2011) 

“Large-Eddy Simulation for Advanced Industrial Design (LES-AID)”, COST Action P20, (MC 

member Prof. Bozin Donevski), (2006-2010). 

“Designing and implementing of the NQF”, TEMPUS SM-145165-(local coordinator Prof. Elizabeta 

Bahtovska), (2008-2009) 

“Дијагностичка метода за контрола на работа на ладилна кула”, наушнп-истражувашки прпект, 
Министерствптп за пбразпвание и наука на РМ, (ракпвпдител на прпектпт Прпф. Бпжин 
Дпневски), 2006-2008. 

“Development of a common Postgraduate Curriculum for Graduates from Geotechnical and 

Polytechnic Faculties”, 14 INTEREG IIIA PROGRAMME, (local coordinator Prof. Kiril Popovski), 

(2007-2008). 

 

“Конструкција на алати за вбризгување на тeнкоѕидни полимерни производи со примена  на 

современи компјутерски методи”, развојно-истражувачки проект, кофинансиран од 

Министерство за образование и наука на Република Македонија, (главен истражувач Проф. 

Стојанче Нусев) (2007-2008). 

”Development of a knowledge of education and research institutes active in environmental issues 

for the development of a common cooperation framework, for the harmonization with EU 

legislation and know – how transfer”, INTERREG IIIA PROGRAMME Project, (local coordinator 

Prof. Igor Nedelkovski), (2006-2007).  

“Workflow and Document Management Infrastructure towards Integrated University”, Tempus 

UM_JEP 40045-2005, (local coordinator Prof. Pece Mitrevski)   (2006-2009) 

 “Развој на нова конструкција на алати за изработка на капаци за ролни со сопствено 

заптивање”, развојно-истражувачки проект, кофинансиран од Министерство за образование и 

наука на Република Македонија, (главен истражувач Проф. Стојанче Нусев) (2006-2007). 

“Quality Assurance and Accreditation System Network”, Tempus SCM-C011B05-2005, (local 

coordinator Prof. Pece Mitrevski)   (2006-2007) 

"Sustainable Multilingual Interoperable Learning Environment”, Tempus SCM-C009B05-2005, 

(local coordinator Prof. Pece Mitrevski)  (2006-2007) 

“Introducing two tire studies in the field of metrology” , TEMPUS JEP 19010-2004, (local 

coordinator Prof. Cvetko Mitrovski), 2004-2007. 

"Management and Business Education in Computer Studies”, Tempus CD_JEP 18046-2003, (local 

coordinator Prof. Pece Mitrevski)  (2004-2007) 
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“Да изградиме мала хидроцентрала”, Научноистражувачки проект финансиран од 

Министерството за образование и наука на Македонија; (Раководител на проектот Проф. Сотир 
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СПИСОК  НА  ЛИЦА КОИ СЕ ИЗБРАНИ И ВРШАТ НАСТАВНО-НАУЧНА 

ДЕЈНОСТ НА ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА – студиска програма по 
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Ред. 

бр. 

Име и 

презиме 

Дата и место 

на раѓање 

Степен на 

образование – 

научен степен, 

наставно звање 

Каде и кога го стекнал степенот 

на образование 

1.  
Зоре 

Ангелевски 

13.2.1960 год., 

с. Журче 

Доктор на науки, 

редовен 

професор 

Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ – Битола, Технички 

факултет – Битола, 1999 год. 

2.  
Томе 

Јолевски 

28.2.1948 год., 

Битола 

Доктор на науки, 

редовен 

професор 

Универзитет „Св.Кирил и 

Методиј“ – Скопје, Машински 

факултет – Скопје, 1988 

3.  
Игор 

Неделковски 

12.3.1966 год., 

Битола 

Доктор на науки, 

редовен 

професор 

Универзитет „Св.Климент 

Охридски“  – Битола, Технички 

факултет – Битола, 1997 

4.  
Елизабета 

Христовска 

12.11.1969 год., 

Битола 

Доктор на науки, 

редовен 

професор 

Универзитет „Св.Кирил и 

Методиј“ – Скопје, Машински 

факултет – Скопје, 2001 

5.  
Константин 

Петковски 

10.8.1952 год., 

Битола 

Доктор на науки, 

вонреден 

професор 

Универзитет „Св.Кирил и 

Методиј“ – Скопје, Институт за 

социолошки и политичко-правни 

истражувања, Скопје, 1998 

6.  
Кире 

Поповски 
 

Доктор на науки, 

редовен 

професор 

 

7.  
Силвана 

Ангелевска 

23.10.1968 год., 

Битола 

Доктор на науки, 

вонр. професор 

Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ – Битола, Технички 

факултет – Битола, 2007 

8.  
Цвете 

Димитриевска 
 

Доктор на науки, 

вонр. професор 

Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ – Битола 

9.  Митко Костов  
Доктор на науки, 

вонр. професор 
 

10.  Иво Кузманов  
Доктор на науки, 

доцент 

Универзитет „Св.Климент 

Охридски“ - Битола 


