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Предметна програма од прв циклус студии 

1. Наслов на наставниот предмет 
Пракса-К, Пракса-ТИ,  

Пракса – Х, Пракса-ОМГ 

2. Код П-К, П-ТИ, П-Х, П-ОМГ 

3. Студиска програма Градежништво 

4. 
Организатор на студиската 

програма 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 

Градежен факултет – Скопје 

5. Степен прв циклус на студии 

6. Академска година/семестар 3 год. 6 сем. 7. Број на ЕКТС 4 

8. 

 

Наставници 

 

 
 
Пракса-К 

доц. д-р Владимир Витанов 

доц. д-р Денис Поповски 

Пракса-ТИ 
доц. д-р Златко Зафировски 

доц. д-р Слободан Огненовиќ 

Пракса-Х 
доц. д-р Стевчо Митовски 

доц. д-р Гоце Тасески 

Пракса-ОМГ 
проф. д-р Валентина Жилеска Панчовска 

доц. д-р Маријана Лазаревска 

(во соработка со ЦИПЕК*) Центар за истражување, проектирање, едукација и кариера 

9. 
Предуслов за запишување на 

предметот 
Реализирани 120 кредити. 

10. 

Цели на предметната програма (компетенции): 

Практичната настава е обезбедување на работно искуство за студентите, со цел да ги применат 
своите знаења, да ги подобрат своите вештини и да се здобијат со професионално искуство во 
својата избрана област. Студентите ќе стекнат практично искуство во професионална средина, а 
се зголемува и нивната мрежа на познанства што овозможува подобра комуникација со 
деловната заедница.  Практичната настава ја зголемува професионалната посветеност на 
студентите кои се стекнуваат со практично животно искуство.  

11. 

Содржина на програмата: 

Теренска настава – организирана посета на објекти 

Теренска настава со посета на познати објекти, како и објекти во изградба низ Македонија, каде 
се застапени работите од областа на градежништвото. Посета на саеми, семинари, симпозиуми и 
работилници за градежништво и слични настани за кои комисијата ќе оцени дека се битни за 
предметот. 

Теренска работа – работа во лиценцирана градежна фирма 

Работа за стекнување на искуство во градежна фирма, по избор на студентот, а одобрено од 
комисијата. По потреба, за студенти (кои не успеале самостојно да најдат фирма) Градежниот 
факултет и ЦИПЕК во соработка со комисијата помага во избор и наоѓање на соодветна 
лиценцирана градежна фирма. 

Изготвување на дневник од теренската настава и работа 

Самостојно изработување на дневник од теренската настава и работа, со подготовка на 
презентација и одбрана.  
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Студентите се насочуваат кон областа од праксата и работата према свој интерес. 

12. Методи нa учење: самостојно, под надзор на инженери од пракса и комисијата 

13. Вкупен расположив фонд на часови 120 

14. Распределба на расположивото време 40+40+40 

15. Форми на наставни активности 

15.1 
Организирана посета на 
објекти 

40 

15.2 
Работа во лиценцирана 
градежна фирма 

40 

15.3 
Изработка на дневник и 
презентација 

40 

16. 

Начин на оценување 

17.1. Изработка на дневник 40 бода 

17.2. Одбрана на презентација од посетите 40 бода 

17.3. Редовност на настава 20 бода 

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) 

18. 
Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на настава и изработка на дневник 

19. 
Јазик на кој се изведува 

Наставата 
македонски 

20. 
Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

Механизми на интерна евалуација и студентски анкети 

21. 

ЛИТЕРАТУРА 

21.1. 

Задолжителна литература 

Бр. Автор, наслов, издавач, година 

 Работни материјали при посетата на објекти, саеми, семинари,  симпозиуми 

и работилници. 

21.2. 

Дополнителна литература 

Бр. Автор, наслов, издавач, година 

Техничка документација за објекти. 

 


