
1. Nastaven predmet Софтверско инженерство 
2. [ifra ETF082L07 

3. Studiska programa IKI, ИНФО 

4. Semestar (izbornost) zimski (izboren), зимски (задолжителен) 

5. Celi na predmetot Кандидатите да се запознаат со методологиите за дизајн и 
имплементација на софтверски системи, преку анализа на 
барањата, развој и анализа на дизајн, имплементација, 
интеграција и тестирање на софтвер, вклучувајќи и 
работата во мали тимови. 

6. Osposoben za 
(kompetencii) 

Анализа на проблем за развој на софтвер, дизајнирање на 
модуларна структура на решението која го решава проблемот 
и анализа и евалуација на алтернативи. Имплементација на 
ефикасни и исправни модули и нивна интеграција. Работа во 
мали тимови, планирање и водење на софтверски проекти. 

7. Uslov za zapi{uvawe 
na predmetot 

Објектно-ориентирано програмирање 

8. Osnovna literatura 
(do 3 naslovi) 

1.  Software Engineering: A Practitioner's Approach, 6th edition, Roger S Pressman, 
McGraw-Hill, 2004. 
2.  Software Engineering, 8th edition, Ian Sommerville, Addison Wesley, 2006. 
3.  Implementing the IEEE Software Engineering Standards, Michael E.C. 
Schmidt, Sams, 2000. 

9. Broj na krediti 6 

10. Vkupen raspolo`iv fond na vreme 6 ECTS x30 ~asa = 180 ~asa 

Raspredelba na raspolo`ivoto vreme  

11.1. P - Predavawa-teoretska nastava (15 nedeli x 2 ~asa)  30 ~asa

11.2. LV - Laboratoriski ve`bi (15 nedeli x 1 ~as)  15  ~asa

11.3. AV - Auditorni ve`bi, konsultacii  (15  x 2 ~asa) 30  ~asa

11.4. SU - Samostojno u~ewe  71 ~asa

11.5. PZ - Proverka na znaewe (2 x 2  ~asa)  4 ~asa

11. 

11.6. SZ - Seminarski raboti, samostojni zada~i 30 ~asa

Ocenuvawe  

12.1. Posetenost na nastava do 10 boda   boda

12.2. Parcijalni ispiti  (2 x 100 boda)  200 boda

12.3. Testovi (2 x 10 boda) 20 boda

12.4. Seminarski raboti i samostojni zada~i 60 boda

12.5. Laboratoriski ve`bi 20 boda

Ocenki: 

od 180 do 203 boda 6 ({est)

od 204 do 227 7 (sedum)

od 228 do 251 8 (osum) 

od 252 do 275 9 (devet) 

12. 

Zabele{ka:  

od 276 do 300 10 (deset) 

13. Uslov za potpis i formalen ispit Realizirani aktivnosti: od 11.1 do 11.6 



PLANIRAWE AKTIVNOSTI ZA NASTAVNIOT PREDMET Софтверско инженерство  
Predavawa - teoretska nastava Auditorni i laboratoriski ve`bi ned 

ela ~asa tema ~asa tema 

2 Вовед во апстрактни податочни типови 
I. 2  Вовед во софтверско инженерство 

1 Вовед во околината за развој 
2 Работа со апстрактни податочни типови 

II. 2 Карактеристики на софтвер и софтверски проекти 
1 Имплементација на апстрактни податочни типови - 1  
2 Објектен модел на апстрактни податочни типови 

III. 2 Процес и методологии за развој на софтвер  
1 Имплементација на апстрактни податочни типови - 2 
2 Вовед во C++ STL 

IV. 2 Декомпозиција, апстракција, објектен модел 
1 Програмирање со примена на STL 
2 Работа со STL контејнери - 1 

V. 2 Развој на спецификација на барања и валидација 
1 Употреба на STL контејнери 
2 Работа со STL контејнери - 2 

VI. 2 Дизајнирање на софтвер и софтверски архитектури 
1 Развој на податочни контејнери  
2 Дизајнирање на софтвер – пишување спецификација 

VII. 2 Концептуален, логички и физички дизајн на софтвер 
1 Анализа на барања и спецификација на барања 
2 Колоквиум 

VIII. 2 Проверка на знаење 
1 Колоквиум 
2 Дизајнирање на софтвер – концептуален, логички и физички дизајн 

IX. 2 Шаблони за дизајн 
1 Развој на концептуален, логички и физички дизајн 
2 Разгледување на некои шаблони за дизајн на софтвер 

X. 2 Статичка и динамичка анализа 
1 Примена на шаблони за дизајн на софтвер 
2 Примери за статичка и динамичка анализа на софтвер 

XI. 2 Имплементација, тестирање и анализа 
1 Вежби за статичка и динамичка анализа на софтвер 

2 Алатки за организација на работа во тим 
XII. 2 Документација 

1 Вежби со алатки за организација на работа во тим 
2 Алатки за планирање и следење на софтверски проекти 

XIII. 2 Организација на работа во тим 
1 Вежби со алатки за планирање и следење на софтверски проекти 

2 Разгледување на практични примери 
XIV. 2 Планирање и водење на софтверски проекти 

1 Реализација на практични софтверски проекти 
2 Консултации за проекти - 1 

XV. 2 Анализа на реални практични примери 
1 Реализација на практични софтверски проекти 

Zbir 30  45  

 


