Прилог бр. 3
Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии
1. На слов на на ста вниот предмет
Информа тика 1
2. Код
3. Студиска програ ма
Кримина лист
4. Орга низа тор на студиската програ ма
Фа култет за безбедност
(единица , односно институт, ка тедра,
оддел)
5. Степен (прв, втор, трет циклус)
6. Ака демска година / семестар
I/1
7. Број на ЕКТС
кредити
8. На ставник
Проф. Д-р Цветко Андреески
9. Предуслови за за пишува ње на
предметот
10. Цели на предметна та програ ма (компетенции):
За позна ва ње и учење пра ктично користење на можностите на програ ма та Mi crosoft Word

1+1

11. Содржина на предметна та програ ма :
Внесува ње текст и други содржини во документ
Пребарува ње, промена и копира ње на текст и други содржини
Ра бота со стилови, креира ње, промена и примена
Ра бота со та бели, додава ње, бришење, форматира ње и пополнува ње
Користење на кома ндата mail merge
Вметнува ње на слови, референци, индекси во документ и креира ње на содржина на документот и другите елементи
Ра бота со формули и вметнува ње во документ
12. Методи на учење: Практична ра бота на компјутер, ра бота во групи
13. Вкупен ра сположлив фонд на време
14. Ра спределба на ра сположливото време
15. Форми на на ста вните активности

16. Други форми на активности

15.1

Преда ва ња – теоретска на става

12 ча сови

15.2

12 ча сови

16.1

Вежби (ла бара ториски, а удиториски),
семинари,тимска ра бота
Проектни зада чи

16.2

Са мостојни за дачи

16.3

Дома шно учење

10 часови
6 ча сови
10 ча сови

17. На чин на оценува ње
17.1
Тестови
17.2
Семинарска ра бота/проект (презента ција : писмена и усна )
17.3
Активност и учество
18. Критериуми за оценува ње
до 50 бода
(бодови/оценка)
од 51 до 60 бода

10 бодови
80 бодови
10 бодови
5 (пет)(F)

од 61 до 70 бода

7(седум)(D)

од 71 до 80 бода

8(осум)(C)

од 81 до 90 бода

9(девет)(B)

од 91 до 100 бода

10(десет)(A)

19. Услов за потпис и пола га ње на за вршен
испит
20. Ја зик на кој се изведува на ста вата

6(шест)(E)

Присуство на 70% од на ста вата и вежбите
Ма кедонски

21. Метод на следење на ква литетот на
на става та
22. Литература

22.1

22.2

За должителна литература
Ред.
Автор
број
1.
Цветко Андреески
2.
3.
Дополнителна литература

На слов
Информа циони технологии

Изда вач
ЦНИР Охрид

Година
2011

Ред.
број
1.
2.
3.

Автор

На слов

Изда вач

Година

