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УСЛОВЕНОСТ НА ПРЕДМЕТИТЕ ОД VI (ШЕСТИ) и VIII (ОСМИ) СЕМ. ВО УЧЕБНАTA 2013/14 
СТАРИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ-АКАДЕМСКИ СТУДИИ 

 
 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА АКАДЕМСКИ ПРОФИЛ (4 г, 8 семестри) 
   VI семестар ECTS Студиска програма: ПИ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 
1. Термотехнички машини и уреди 5(VI) Nema 
2. Основи на автоматско управување 4(VI) Nema 
3. Основи на теорија на режење 5 Nema 
4. Метрологија и мерни системи 6 Nema 
5. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма  (изборен предмет) 
5(X) избор од 3 понудени предмети 

6. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма  (изборен предмет) 

5(X) избор од 3 понудени предмети 

 
  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ПИ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Роботика                               (изборен) 5(X) Nema 
2. Производствен менаџмент  (изборен) 5(X) Nema 
3. Производни технологии со обликување      

                                                (изборен)               
5(X) Nema 

 
 
   VI семестар ECTS Студиска програма: ТМЛ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 
1. Термотехнички машини и компресори 5(VI) Nema 
2. Основи на автоматско управување 4(VI) Nema 
3. Квалитет и логистика 5 Nema 
4. Мотори СВС и опрема 6 Nema 
5. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 4 понудени предмети 

6. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 
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  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 
специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ТМЛ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Инженерска логистика               (изборен) 5(X) Nema 
2. Информациски системи и технологии   

                                                     (изборен)          
5(X) Nema 

3. Влечни машини                          (изборен) 5(X) Nema 
4. Жичари и ски лифтови               (изборен) 5(X) Nema 
 
 
   VI семестар ECTS Студиска програма: ТИ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 
1. Средства за транспорт 5(VI) Nema 
2. Основи на конструирање и CAD 4(VI) Nema 
3. Компресори и постројки 5 Nema 
4. Парни котли 6 Nema 

5. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 2 понудени предмети (М3-21) 

6. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 2 понудени предмети (М3-22) 

 
  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ТИ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. М3-21  Индустриски сушилници     (изборен) 5(X) Nema 
2. М3-21  Регулација на термички системи   

                                                           (изборен)   
5(X) Nema 

3. М3-22  Енергетски ресурси и екологија    
                                                           (изборен) 

5(X) Nema 

4. М3-22  Термоенергетски постројки (изборен)  5(X) Nema 
 
 
   VI семестар ECTS Студиска програма: АФИ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 
1. Средства за транспорт 5(VI) Nema 
2. Основи на конструирање и CAD 4(VI) Nema 
3. Хидраулични волуменски машини 5 Nema 
4. Основи на турбомашини 6 Nema 
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5. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 

6. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 

 
  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: АФИ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Системи за автоматско управување   
                                                                (изборен) 

5(X) Nema 

2. Програмибилно мемориско управување  
                                                    (изборен) 

5(X) Nema 

3. Компјутерско управување со машини и 
процеси                                      (изборен) 

5(X) Nema 

4. Управување со роботи              (изборен) 5(X) Nema 
 
 
   VI семестар ECTS Студиска програма: МЗКИ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 
1. Термотехнички машини и уреди 5(VI) Nema 
2. Основи на автоматско управување 4(VI) Nema 
3. Метални конструкции  6 Nema 
4. Испитување на заварени врски и конструкции 5 Nema 
5. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 4 понудени предмети 

6. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 

 
  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: МЗКИ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Современи инженерски материјали  
                                                       (изборен) 

5(X) Nema 

2. Проектирање и изведба на метални 
конструкции                                  (изборен) 

5(X) Nema 

3. Дизајн и пресметка на просторни системи 
                                                      (изборен) 

5(X) Nema 

4. Роботика и опрема за заварување 
                                                      (изборен) 

5(X) Nema 
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   VI семестар ECTS Студиска програма: ИИМ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Проектирање на информациски системи 6 Nema 
2. Проектен менаџмент 8 Nema 
3. Производни системи 2 6 Nema 
5. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 4 понудени предмети 

6. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 

 
  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ИИМ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Операциски истражувања 2          (изборен) 5(X) Nema 
2. Автоматизација                              (изборен) 5(X) Nema 
3. Деловна логистика                        (изборен) 5(X) Nema 
4. Организациско комуницирање     (изборен) 5(X) Nema 
 
 
   VI семестар ECTS Студиска програма: МВ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 
1. Термотехнички машини и компресори 5(VI) Nema 
2. Основи на автоматско управување 4(VI) Nema 
3. Пресметка на моторните возила 5 Nema 
4. Мотори СВС и опрема 6 Nema 
5. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 3 понудени предмети 

6. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 3 понудени предмети 

  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 
специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: МВ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Уреди и опрема кај моторните возила 
                                                       (изборен) 

5(X) Nema 

2. Квалитет и логистика                   (изборен) 5(X) Nema 
3. Проектирање и конструкција на моторни 

возила                                          (изборен) 
5(X) Nema 
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   VI семестар ECTS Студиска програма: ЕЕ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Гасификациски системи и заштита на 
животната средина 

6 Nema 

2. Основи на конструирање и CAD 4(VI) Nema 
3. Неконвенционални извори на енергија 5 Nema 
4. Хидроцентрали 6 Nema 
5. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 2 понудени предмети (М3-21) 

6. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 2 понудени предмети (М3-22) 

 
  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ЕЕ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. М3-21  Струјни процеси со CFD-методи   
                                                      (изборен) 

5(X) Nema 

2. М3-21  Системи за прочистување на отпадни 
флуиди                                         (изборен) 

5(X) Nema 

3. М3-22  Технички материјали      (изборен) 5(X) Nema 
4. М3-22  Управување со отпад     (изборен) 5(X) Nema 
 
 
   VI семестар ECTS Студиска програма: МХТ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 
1. Термотехнички машини и уреди 5(VI) Nema 
2. Основи на автоматско управување 4(VI) Nema 
3. Индустриска електроника и микропроцесори 5 Nema 
4. Програмибилни логички контролери 6 Nema 
5. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма  (изборен предмет) 
5(X) избор од 4 понудени предмети 

6. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 
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  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 
специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: МХТ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Моделирање на механички системи и 
симулации                                  (изборен) 

5(X) Nema 

2. Компјутерска симулација на динамички 
процеси                                      (изборен) 

5(X) Nema 

3. Методи на оптимизација          (изборен) 5(X) Nema 
4. Инженерска статистика            (изборен) 5(X) Nema 
 
 
   VIII семестар ECTS Студиска програма: ПИ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 
1. Нумеричко управување и CAD/CAM 5 Nema 
2. Алати за пластична деформација 

 
5 Машински елементи 1 (положен) 

3. 
 

Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) Се бираат 2 предмети од еден од модулите ПИ1 или ПИ2 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) Се бираат еден од модулите ПИ1 или ПИ2 

5. Дипломска работа  10(X) Освоени вкупно 200 ЕКТС од модулите М1, М2 и М3 
 
Листа на изборни наставни предмети, се бираат од една од групите ПИ1 или ПИ2 
  VIII  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ПИ, Модул ПИ1 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. Конструкција и експлоатација на 
металорезачките машини              (изборен) 

5(VIII) Машини и операции во производството  (положен) 

2.  Помагала за металорезачките машини 
                                                         (изборен) 

5(VIII) 1. Машини и операции во производството  (положен) 
2. Проектирање на технолошки процеси (потпис) 

3. Алати и системи алати                  (изборен) 5(VIII) Nema 
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  VIII  с е м е с т а р, Продлабочени – 
специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ПИ, Модул ПИ2 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. Машини за пластична обработка   (изборен) 5(VIII) Обработка со пластична деформација (положен) 
2.  Технологија на обработка со пластична 

деформација                                    (изборен)  
5(VIII) Обработка со пластична деформација (положен) 

3. Моделирање процеси од пластична 
обработка                                         (изборен) 

5(VIII) САЕ (положен) 

4. Технологија на композитни материјали  
                                                           (изборен) 

5(VIII) Nema 

 
 
   VIII семестар ECTS Студиска програма: ТМЛ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 
1. Експериментални испитувања 5 1. Машини за континуиран транспорт (положен) 

2. Машини за цикличен транспорт (положен)  
2. Градежни машини 5 1. Машински елементи 1 (положен) 

2. Машинска обработка и производни системи (положен) 
3. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 4 понудени предмети 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма  (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 

5. Дипломска работа  10(X) Освоени вкупно 200 ЕКТС од модулите М1, М2 и М3 
 
  VIII  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ТМЛ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. Проектирање на уреди за механизација 
                                                   (изборен) 

5(VIII) 1. Машински елементи 1 (положен) 
2. Машински елементи 2 (положен) 

2.  Преносници на силина            (изборен) 5(VIII) 1. Машински елементи 2 (положен) 
2. Хидраулични машини и уреди (положен) 

3. Проектирање на логистички системи 
                                                  (изборен) 

5(VIII) 1. Квалитет и логистика (положен) 

4. Земјоделски машини               (изборен) 5(VIII) 1. Машини за континуиран транспорт (положен) 
2. Машини за цикличен транспорт (положен)  
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   VIII семестар ECTS Студиска програма: ТИ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. Мотори СВС 5 Термодинамика 1 (потпис) 
2. Топлински мерења 5 Nema 
3. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 2 понудени предмети (М3-21) 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 2 понудени предмети (М3-22) 

5. Дипломска работа  10(X) Освоени вкупно 200 ЕКТС од модулите М1, М2 и М3 
 
  VIII  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ТИ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. М3-21 Ладилни системи                  (изборен) 5(VIII) Nema 
2.  М3-21 Системи за далечинско греење и 

ладење                                             (изборен)     
5(VIII) 1.Греење и климатизација (потпис) 

2. Ладилна техника (потпис) 
3. М3-22 Индустриски печки               (изборен) 5(VIII) Термодинамика 1 (положен) 
4. М3-22 Дизајн и пресметка на мотори СВС  

                                                          (изборен) 
5(VIII) Термодинамика 1 (потпис) 

 
 
   VIII семестар ECTS Студиска програма: АФИ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 
1. Регулација на хидраулични машини 5 1. Хидраулични волуменски машини (положен) 

2. Основи на турбомашини (положен) 
2. Хидрауличен и пневматски транспорт 5 Механика на флуиди (положен) 

 
3. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 4 понудени предмети 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 

5. Дипломска работа  10(X) Освоени вкупно 200 ЕКТС од модулите М1, М2 и М3 
  
  VIII  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: АФИ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. Проектирање на пумпи и пумни станици  
                                                           (изборен) 

5(VIII) 1. Основи на турбомашини (положен) 
2. Хидраулични турбини и пумпи (потпис) 

2.  Проектирање на системи за хидрауличен и 
пневматски транспорт                      (изборен) 

5(VIII) Механика на флуиди (положен) 
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3. Проектирање на роботски системи (изборен) 5(VIII) 1. Автоматско управување (положен) 
2. Управување со роботи (положен) 

4. Проектирање на системи за автоматизација  
                                                           (изборен) 

5(VIII) Компоненти на управување и автоматизација (положен) 

 
 
   VIII семестар ECTS Студиска програма: МЗКИ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 
1. Тенкоѕидни машински конструкции 5 Заварени врски и конструкции (потпис) 
2. Неконвенционални постапки на спојување 5 Технологија на заварување (положен) 
3. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 4 понудени предмети 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 

5. Дипломска работа  10(X) Освоени вкупно 200 ЕКТС од модулите М1, М2 и М3 
 
  VIII  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: МЗКИ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. Интегритет на заварени конструкции 
                                                       (изборен) 

5(VIII) Nema 

2.  Лесни метални конструкции        (изборен) 5(VIII) Nema 
3. Методологија за утврдување на состојба кај 

садови под притисок                    (изборен) 
5(VIII) Конструкција и изработка на процесни постројки (потпис) 

4. Моделски испитувања на метални 
конструкции                                 (изборен) 

5(VIII) Nema 

 
 
   VIII семестар ECTS Студиска програма: ИИМ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 
1. Претприемништво и мал бизнис 5 1. Основи на менаџмент 1 (положен) 

2. Основи на менаџмент 2 (положен) 
2. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X)  

3. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 

5. Дипломска работа  10(X) Освоени вкупно 200 ЕКТС од модулите М1, М2 и М3 
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  VIII  с е м е с т а р, Продлабочени – 
специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма:ИИМ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. Менаџмент на одржувањето          (изборен) 5(VIII) Nema 
2. Менаџмент на развој на производи 

                                                         (изборен) 
5(VIII) Менаџмент на квалитет (положен) 

3. Менаџмент на заштита на животната средина 
                                                         (изборен) 

5(VIII) Nema 

4. Бази на податоци                           (изборен)      5(VIII) Проектирање на информациски системи (положен)
 
 
   VIII семестар ECTS Студиска програма: МВ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 
1. Испитување на МВ 5 1. Конструкција на моторните возила (попожен) 

2. Пресметка на моторните возила (положен) 
2. Автоматизација на системите кај МВ 5 1. Конструкција на моторните возила (попожен) 

2. Пресметка на моторните возила (положен)
3. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 4 понудени предмети 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 

5. Дипломска работа  10(X) Освоени вкупно 200 ЕКТС од модулите М1, М2 и М3
 
  VIII  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма:МВ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. Проектирање и анализа на автом.системи кај 
МВ                                                  (изборен) 

5(VIII) Конструкција на моторните возила (попожен) 

2.  Автоматизирани постапки на испитување  
                                                       (изборен) 

5(VIII) 1. Конструкција на моторните возила (попожен) 
2. Пресметка на моторните возила (положен) 

3. Технички прописи и оценка на сообразеност 
                                                        (изборен) 

5(VIII) Nema 

4. Симулација на динамиката на возилата 
                                                        (изборен) 

5(VIII) 1. Теорија на движење на моторните возила(попожен) 
2. Конструкција на моторните возила (положен) 
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   VIII семестар ECTS Студиска програма: ЕЕ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. Оптимирање на енергетски системи 5 Автоматско управување (положен) 
2. Генератори на топлина 5 Термодинамика 1 (положен) 
3. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 2 понудени предмети (М3-21) 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 2 понудени предмети (М3-22) 

5. Дипломска работа  10(X) Освоени вкупно 200 ЕКТС од модулите М1, М2 и М3 
 
  VIII  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ЕЕ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. М3-21 Информатички системи и бази на 
податоци                          (изборен) 

5(VIII) Nema 

2.  М3-21 Струјнотехнички експерименти и 
симулации                        (изборен) 

5(VIII) 1. Механика на флуиди (положен) 
2. Термодинамика 1 (положен) 

3. М3-22 Експлоатација и одржување на 
енергетски системи         (изборен) 

5(VIII) Термодинамика 1 (положен) 

4. М3-22 Енергетски технологии за заштита на 
околината                        (изборен) 

5(VIII) 1. Термодинамика 1 (положен) 
2. Енергетика и ресурси (положен) 

 
 
   VIII семестар ECTS Студиска програма: МХТ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 
1. Мехатронички системи со повеќеч. структура 5 Механизми (положен) 
2. Проектирање на мехатронички системи 5 Механизми (положен) 
3. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 4 понудени предмети 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 4 понудени предмети 

5. Дипломска работа  10(X) Освоени вкупно 200 ЕКТС од модулите М1, М2 и М3 
 
  VIII  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: МХТ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VIII сем.) 

1. Интелигентни системи        (изборен) 5(VIII) Nema 
2.  Бази на податоци                          (изборен) 5(VIII) Nema 
3. Микромехатроника                        (изборен) 5(VIII) Механизми (положен) 
4. Нумерички управувани машини   (изборен) 5(VIII) Nema 
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СТАРИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ-ПРОФЕСИОНАЛНИ СТУДИИ 
 

 СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРОФИЛ (3 г, 6 семестри) 
  VI семестар ECTS Студиска програма: ПИнф 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 
1. Развој на нови производи и услуги 8 Nema 
2. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 6 понудени предмети 

3. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 6 понудени предмети 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 6 понудени предмети 

5. Пракса 4(X) Nema 
6. Интердисциплинарен проект (Дипломска работа) 3 Nema 
 
  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ПИнф 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Процеси и нивна метрика               (изборен) 5(X) Nema
2. Компјутерско проектирање на процеси  

                                                          (изборен) 
5(X) Nema 

3.  Компјутерски дизајн                        (изборен) 5(X) Nema 
4. Компјутерско моделирање на процеси со 

обликување                                     (изборен) 
5(X) Nema 

5. Компјутерско моделирање на алати за 
пластични маси                              (изборен) 

5(X) Nema

6. Компјутерски подржано хотелиерство и 
туризам                                           (изборен)  

5(X) Nema 

 
  VI семестар ECTS Студиска програма: ИНД 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 
1. Анимација и презентација 8 Nema 
2. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 5 понудени предмети 

3. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 5 понудени предмети 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 5 понудени предмети 

5. Пракса 4(X) Nema 
6. Интердисциплинарен проект (Дипломска работа) 3 Nema 
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  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 
специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ИНД 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Дизајн на возила                              (изборен) 5(X) Nema 
2. Менаџмент на малиот бизнис         (изборен) 5(X) Nema 
3.  Техничка документација                  (изборен) 5(X) Nema 
4. Дизајн на WEB страници                 (изборен) 5(X) Nema 
5. Конструирање за производство и монтажа 

                                                          (изборен) 
5(X) Nema 

 
 
  VI семестар ECTS Студиска програма:ПТИ 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 
1. Одржување и експлоатација на енергетски 

постројки и системи 
8 Nema 

2. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 2 понудени предмети (М3-21) 

3. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет)  

5(X) избор од 2 понудени предмети (М3-22) 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 2 понудени предмети (М3-2) 

5. Пракса 4(X) Nema 
6. Интердисциплинарен проект (Дипломска работа) 3 Nema 
 
  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ПТИ 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. М3-21  Енергетски ефикасни објекти  
                                                         (изборен) 

5(X) Nema

2. М3-21  Методи за заштеда на енергија 
                                                         (изборен) 

5(X) Nema

3.  М3-22  Моторски системи и тјунирање 
                                                         (изборен) 

5(X) Nema

4. М3-22  Заштита од пожар и сигурност при 
работа                                             (изборен) 

5(X) Nema 

5. М3-2  Технички гасови и примена (изборен) 5(VIII) Nema
6. М3-2  Екоенергетика                      (изборен) 5(VIII) Nema
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  VI семестар ECTS Студиска програма:ХА 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Експлоатација на хидроенергетски објекти 8 Nema 
2. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 6 понудени предмети 

3. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 6 понудени предмети 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 6 понудени предмети 

5. Пракса 4(X) Nema 
6. Интердисциплинарен проект (Дипломска работа) 3 Nema 
 
  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 

специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ХА 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Регулација и експлоатација на хидростатски 
преноси                                            (изборен) 

5(X) Nema

2. Надежност на хидраулични и пневматски 
системи                                            (изборен) 

5(X) Nema

3.  Хидродинамички преносници        (изборен) 5(X) Nema
4. Хидромашинска опрема                 (изборен) 5(X) Nema
5. Хидраулични волуменски машини (изборен) 5(X) Nema
6. Нормативи за заштита на човекова околина 

                                                          (изборен) 
5(X) Nema

 
 
  VI семестар ECTS Студиска програма:ЗДК 

Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 
1. Монтажа и опрема за заварување 8 Nema 
2. Продлабочени – специфични знаења од 

студиската програма (изборен предмет) 
5(X) избор од 6 понудени предмети 

3. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет) 

5(X) избор од 6 понудени предмети 

4. Продлабочени – специфични знаења од 
студиската програма (изборен предмет)

5(X) избор од 6 понудени предмети 

5. Пракса 4(X) Nema 
6. Интердисциплинарен проект (Дипломска работа) 3 Nema 
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  VI  с е м е с т а р, Продлабочени – 
специфични знаења, листа на изборни  
предмети 

ECTS Студиска програма: ЗДК 
Условеност меѓу предметите (Право на запишување на предмети од VI сем.) 

1. Дизајн и пресметка на композитни 
конструкции                                      (изборен) 

5(X) Nema

2. Инженерски приоди за процена на интегритет 
на конструкции                                 (изборен) 

5(X) Nema

3. Експериментални испитувања на конструкции
                                                          (изборен) 

5(X) Nema

4. Наварување и термичко сечење    (изборен) 5(X) Nema 
5. Сигурност при експлоатација на конструкции 

                                                          (изборен) 
5(X) Nema 

6. Спојување со лемење и лепење    (изборен) 5(X) Nema 
 
 
Скопје,20.01.2014  г. 


