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Предметна програма од втор циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет Пракса/конструктивна насока 

2. Код  

3. Студиска програма Градежништво 

4. 
Организатор на студиската 

програма 
Градежен факултет – Скопје 

5. Степен втор циклус на студии 

6. Академска година/семестар 
2 

год. 4 сем. 7. Број на ЕКТС 4 

8. Наставник 
Вонр. проф. д-р Тони Аранѓеловски 

Доц. д-р Сергеј Чурилов 

9. 
Предуслов за запишување на 

предметот 
Реализирани 60 кредити 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 

 

Да се обезбедат практични знаења во доменот на предметите кои се изучуваат на студиите од 
втор  циклус по градежништво. 

Студентите по завршениот четврти семестар да поминат десет (10) работни дена во регистрирана 
градежна фирма со лиценца за проектирање, надзор и ревизија и да се запознаат со 
функционирањето на проектантските фирми, да имаат увид во проектната документација за 
градење, процесите и постапките за добивање на дозвола за градба, реализирањето на градењето 
и фазите на градењето согласно одредбите на Законот за градење на РМ. 

11. 

Содржина на програмата: 

1) Организирана посета на проектни организации и запознавање со нивната работа заедно со 
предметните наставници во времетраење од 10 работни дена. 

2) Престој на студентите во градежна фирма (проектантско биро) по избор на студентот во 
времетраење од 10 работни дена. Содржински ги опфаќа следните активности:  

a) организациона структура на проектантското биро, 

b) увид во документација и фази за проектирање на објект, 

c) процеси и постапки за  добивање на дозвола за градба 

По завршување на праксата секој студент треба да приложи на преглед, до предметните 
наставници, пополнет дневник за времетраење на праксата кое може да биде дополнето со 
фотографии и скици по избор на студентот. Дневникот треба деа биде заверен од страна на 
фирмата во која се спроведува праксата.   

12. Методи нa учење:     

самостојно, под надзор на инженери и комисијата 

13. Вкупен расположив фонд на часови 120 часови  

14. Распределба на расположивото време 60+40+20 

15. Форми на наставни активности 

15.1 
Работа во лиценцирана 
градежна фирма 

60 

15.2 Изработка на дневник 20 

15.3 
Изработка на елаборат и 
презентација 40 
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17. 
Критериуми за 

оцена  

до  50  бода 5 (пет) (F) 

од 51 дo 60 бода 6 (шест) (E) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 

од 81до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. 
Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 

Редовност на праксата, изработка на дневник и 
изработка на елаборат 

20. 
Јазик на кој се изведува 

Наставата 
македонски 

21. 
Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Механизми на интерна евалуација и студентски анкети 

22. 

ЛИТЕРАТУРА 

22.1. 

Задолжителна литература 

Бр. Автор, наслов, издавач, година 

 

22.2. 

Дополнителна литература 

Бр. Автор, наслов, издавач, година 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


