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ВТОР СЕМЕСТАР, ПРВА ГОДИНА 

РЕДЕН 
БРОЈ 

ИМЕ НАПРЕДМЕТ НАСТАВНИК СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКА 
НЕДЕЛЕН 

ФОНД 
КРЕДИТИ 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

1.  Математика 2 д-р Невена Серафимова, доцент  2+4 6 

2.  Физика 2 д-р Невен Трајчевски, вон.проф., мајор  2+2 6 

3.  Општа хемија 

д-р Росе Смилески, ред.проф., 
полковник 

д-р Орце Поповски, ред.проф., 
полковник 

д-р Надица Тодоровска и  

 
2+2 4 

4.  Англиски јазик 2 д-р Марија Кусевска, вон.проф.  2+2 3 

ИЗБОРНИ 

1 Применета географија со топографија 
д-р Александар Петровски, доцент, 
мајор 

 3+2 6 

1 Картографија 
д-р Александар Петровски, доцент, 
мајор 

 3+2 6 

2 Организација и менаџмент 

д-р Лазар Ѓуров, вон.проф., 
потполковник 
д-р Игор Ѓорески, насловен 
вон.проф. 

д-р Методија Дојчиновски, ред, проф. 
полк. 

 2+1 4 

2 Претприемништво 
д-р Лазар Ѓуров, вон.проф, 
потполковник 

 2+1 4 

 



ЧЕТВРТ СЕМЕСТАР, ВТОРА ГОДИНА 

РЕДЕН 
БРОЈ 

ИМЕ НАПРЕДМЕТ НАСТАВНИК СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКА 
НЕДЕЛЕН 

ФОНД 
КРЕДИТИ 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

1.  Мотори и моторни возила 
д-р Елениор Николов, вон.проф., 
полковник 

Никола Манев, 
потпоручник 

2+2 5 

2.  Специјално физичко вежбање и спорт 4 д-р Јонче Ивановски, доцент  0+2 3 

3.  Општа тактика 2 
д-р Горан Василевски, полк., насловен 
вон.проф 

м-р Зоран Цикарски, асистент 
пполк. 

2+2 5 

ИЗБОРНИ 

1 Воена историја 
д-р Александар Стојчев, вон.проф. 
д-р Андреј Илиев, вон.проф., 
потполковник 

д-р Елена Иванова 2+1 4 

1 Еволуција на борбени постапки 
д-р Андреј Илиев, вон.проф., 
потполковник 

 2+1 4 

2 Воена андрагогија   2+1 4 

2 Воена психологија 
д-р Јулијана Стојанова, насловен 
доцент 

 2+1 4 

3 Теорија на системи д-р Југослав Ачкоски, вон.проф., пполк 

м-р Бобан Темелковски, 
асистент, поручник 

д-р Стојче Десковески, ред. 
професор во пензија 

2+2 4 

3 Методи на операциони истражувања 
д-р Невена Серафимова, доцент 

д-р Славко Ангелевски, ред. проф. 

м-р Јорданчо Миладиновски, 
(во пензија) 

2+2 4 

4 Англиски јазик 4 д-р Марија Кусевска, вон.проф.  2+2 3 

4 Англиски јазик со воена терминологија 2 Во мирување  2+2 3 

5 Француски јазик 2   2+2 3 

5 Германски јазик 2 д-р Билјана Ивановска, вон.проф.  2+2 3 

5 Албански јазик 2 д-р Мустафа Ибраими, ред.проф  2+2 3 



 

ШЕСТИ СЕМЕСТАР, ТРЕТА ГОДИНА 

РЕДЕН 
БРОЈ 

ИМЕ НАПРЕДМЕТ НАСТАВНИК СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКА 
НЕДЕЛЕН 

ФОНД 
КРЕДИТИ 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

1 
Информациско-комуникациски системи во 
одбранбениот, безбедносниот и 
заштитниот систем 

д-р Митко Богданоски, вон.проф. пполк. 

д-р Димитар Богатинов, доц. кап. 

м-р Бисерка Петровска  

м-р Гоце Стефановски, 
асистент, мајор,  

2+2 5 

2 Специјално физичко вежбање и спорт 6 д-р Јонче Ивановски, доцент м-р Сашо Даневски, 0+2 3 

ИЗБОРНИ 

1 Германски јазик 4 д-р Билјана Ивановска, вон.проф.  2+2 3 

1 Албански јазик 4 д-р Мустафа Ибраими, ред.проф.  2+2 3 

1 Француски јазик 4   2+2 3 

2 Англиски јазик 6 Во мирување  2+2 3 

2 Англиски јазик со воена терминологија 4 м-р Елена Трајановска, лектор  2+2 3 

НАСОКА: УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ, РОД ПЕШАДИЈА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

3 
Пешадиско вооружување со настава по 
гаѓање 2 

д-р Зоран Јовановски, вон.проф., полк. 

м-р Митко Попов, асистент, 
мајор 

м-р Љупчо Шошоловски, 
асистент, мајор 

1+4 6 



РЕДЕН 
БРОЈ 

ИМЕ НАПРЕДМЕТ НАСТАВНИК СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКА 
НЕДЕЛЕН 

ФОНД 
КРЕДИТИ 

ИЗБОРНИ 

3 Муниција и експлозивни материи 
д-р Росе Смилески, ред.проф.,  
полковник 

м-р Љупчо Шошоловски, 
асистент, мајор 

2+2 5 

3 Експлозивни ефекти и апликации Во мирување  2+2 5 

4 
Системи за управување и водење во  
ракетното вооружавање 

Во мирување  2+2 5 

4 Системи на управување со оган д-р Славко Ангелевски, ред.проф., полк.  
д-р Стојче Десковски, ред. 
професор во пензија 

2+2 5 

НАСОКА: УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ, РОД АРТИЛЕРИЈА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

3 
Артилериско вооружување,  
опрема и инструменти 

д-р Југослав Ачковски, вон.проф., 
пполк. 

м-р Митко Попов, асистент, 
мајор 

м-р Љупчо Шошоловски, 
асистент, мајор 

2+4 6 

ИЗБОРНИ 

3 Муниција и експлозивни материи 
д-р Росе Смилески, ред.проф.,  
полковник 

м-р Љупчо Шошоловски, асс.  2+2 5 

3 Експлозивни ефекти и апликации Во мирување  2+2 5 

4 
Системи за управување и водење во  
ракетното вооружавање 

Во мирување  2+2 5 

4 Системи на управување со оган д-р Славко Ангелевски, ред.проф., полк.  
д-р Стојче Десковски, ред. 
професор во пензија 

2+2 5 



РЕДЕН 
БРОЈ 

ИМЕ НАПРЕДМЕТ НАСТАВНИК СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКА 
НЕДЕЛЕН 

ФОНД 
КРЕДИТИ 

НАСОКА: УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ – РОД АРЕ ЗА ПВО 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

ИЗБОРНИ 

3 Радио, видео и ласерска техника Во мирување   2+2 5 

3 
Радио, видео и ласерско водење на 
проектили 

д-р Ќире Јаќимовски, доцент, ФОН 
д-р Стојче Десковски, 
ред.професор во пензија 

2+2 5 

4 Основи на дигитална техника 

д-р Невен Трајчевски, 
вон.проф., мајор 

д-р Василија Шарац, вон.проф 
(УГД Штип) 

 2+2 6 

4 Основи на импулсна техника Во мирување  2+2 6 

5 
Системи за управување и водење во  
ракетното вооружавање 

Во мирување  2+2 5 

5 Системи на управување со оган д-р Славко Ангелевски, ред.проф., полк.  
д-р Стојче Десковски, ред. 
професор во пензија 2+2 5 

НАСОКА: КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

3 
Спасување, евакуација и засолнување на 
настрадано и загрозено население 

д-р Оливер Андонов, вон.проф.  
д-р Игор Ѓорески, нас. вон. проф. 

д-р Менде Солунчевски, 
насловен вон.проф. 

2+1 6 

4 
Сигурност на компјутерски системи,  
компјутерски криминал и компјутерски 
тероризам 

д-р Југослав Ачкоски, вон.проф., пполк. 
д-р Билјана Каровска Андоновска, 
вон.проф. 

м-р Бобан Темелковски, 
соработник, поручник 

2+0 5 



РЕДЕН 
БРОЈ 

ИМЕ НАПРЕДМЕТ НАСТАВНИК СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКА 
НЕДЕЛЕН 

ФОНД 
КРЕДИТИ 

ИЗБОРНИ 

3 Муниција и експлозивни материи 
д-р Росе Смилески, ред.проф.,  
полковник 

м-р Љупчо Шошоловски, 
асистент, мајор 

2+2 5 

3 Експлозивни ефекти и апликации Во мирување  2+2 5 

4 
Ресурси и мерки за снабдување во кризни  
услови и заштита и спасување 

д-р Оливер Андонов, вон. проф. 

д-р Менде Солунчевски, 
насловен вон.проф. 
д-р Маја Тимовска, насловен 
доцент 
д-р Урим Вејсели, насловен 
доцент 

2+1 3 

4 Закани од космички влијанија Во мирување  2+1 3 

 



 
 

ОСМИ СЕМЕСТАР, ЧЕТВРТА ГОДИНА 

РЕДЕН 
БРОЈ 

ИМЕ НАПРЕДМЕТ НАСТАВНИК СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКА 
НЕДЕЛЕН 

ФОНД 
КРЕДИТИ 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

1 Специјално физичко вежбање и спорт 8 
д-р Јонче Ивановски, 
вон.проф. 

 0+2 2 

2 Курс за командири на вод за род 
д-р Александар Петровски, доцент, 
мајор 

д-р Ненад Танески, вон.проф., 
пполк. 
д-р Сенто Цветановски, полк. 

0+33 8 

3 Дипломска работа    5 

ИЗБОРНИ 

1 Основи на национална безбедност 
д-р Методија Дојчиновски, вон.проф., 
полковник 

д-р Ѓорѓи Вељоски, 
пполковник 

2+1 4 

1 
Национална безбедност, концепција и 
стратегија 

Во мирување  2+1 4 

2 Англиски јазик со воена терминологија 6 м-р Елена Трајановска, лектор  2+2 3 

2 Англиски јазик 8 Во мирување  2+2 3 

 



 

РЕДЕН 
БРОЈ 

ИМЕ НАПРЕДМЕТ НАСТАВНИК СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКА 
НЕДЕЛЕН 

ФОНД 
КРЕДИТИ 

НАСОКА: УПРАВУВАЊЕ СО РЕСУРСИ ВО ОДБРАНАТА, РОД ПЕШАДИЈА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

4 Тактика на родот пешадија 2 д-р Тони Ѓоргиев, вон.проф., потполк 
м-р Горанчо Котевски, ген 
пполк  
д-р Сенто Цветановски, полк. 

3+1 4 

5 
Вооружување на оклопни возила на 
пешадијата со правила на гаѓање 

д-р Драге Петрески, ред..проф., 
полковник 

м-р Љупчо Шошоловски, 
асистент, мајор 
Љупчо Јордановски, мајор 

1+2 4 

6 Оклопни борбени возила 1 
д-р Елениор Николов, вон.проф.  
полковник 

Љупчо Јордановски, мајор 
Стојанче Тодоров, полковник 

2+2 4 

НАСОКА: НИСКОГРАДБА, РОД ИНЖЕЊЕРИЈА 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

4 Тактика на инжењерија 

д-р Димче Петровски, насловен 
вон.проф., ген. мајор 
д-р Александар Петровски, доцент, 
мајор 

д-р Сенто Цветановски, полк. 
д-р Игор Гелев, потполковник 

3+2 4 

5 Градежна механизација 

д-р Николинка Донева , вон.проф., 
УГД -Штип 
д-р Александар Главинов, вон.проф., 
полк.  

Дејан Секуловски, мајор 2+2 4 

ИЗБОРНИ 

3 Организација на инжењериските работи 
д-р Ѓорѓи Димов, вон.проф., Угд Штип 
д-р Александар Главинов, вон.проф., 
полк. 

Дејан Секуловски, мајор 2+2 4 

3 
Организација на работите во 
нискоградбата 

Во мирување  2+2 4 



РЕДЕН 
БРОЈ 

ИМЕ НАПРЕДМЕТ НАСТАВНИК СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКА 
НЕДЕЛЕН 

ФОНД 
КРЕДИТИ 

НАСОКА: ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ВО ОДБРАНБЕНО ЗАШТИТНИ СИСТЕМИ, РОД ВРСКИ 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

4 Тактика по врски д-р Ненад Танески, вон.проф., пполк 
Блажо Георгиевски, полковник 
Тони Наумовски, потполковник 

3+2 4 

5 Комуникациско-информатички системи д-р Димитар Богатинов, доц., кап. 
Смиљан Јурдана, 
потполковник 
Горан Арсов, потполковник 

3+2 4 

6 Електронско и сајбер војување 
д-р Митко Богданоски, вон.проф.,полк.  
д-р Димитар Богатинов, доцент, мајор. 

Орхан Исмаили, пполковник 
м-р Гоце Стефановски, 
асистент, мајор 

2+1 4 

КОНТРОЛА НА ВОЗДУШЕН ПРОСТОР – РОД ВНЈ и Н 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

4 Радарски средства и системи 2 
д-р Митко Богданоски,  вон.проф., 
полк. 

д-р Стојче Десковски, ред. 
професор во пензија 
Зоран Стоименов, капетан 

2+3 5 

ИЗБОРНИ 

3 Тактика на родот ВНЈ 2 д-р Ненад Танески, вон.проф., пполк. д-р Оливер Стојановски, мајор 2+1 4 

3 
Борбени можности на 
воздухопловите 

Во мирување  2+1 4 

4 
Борбена обука при наведување на 
вoздухоплови 

Во мирување  2+1 4 

4 
Контрола на летање и 
воздухопловни правила и 
прописи 

д-р Тони Ѓоргиев, вон.проф., пполк. Заим Шкријељ, полковник 2+1 4 



РЕДЕН 
БРОЈ 

ИМЕ НАПРЕДМЕТ НАСТАВНИК СТРУЧЊАК ОД ПРАКТИКА 
НЕДЕЛЕН 

ФОНД 
КРЕДИТИ 

НАСОКА: НАСОКА: КРИЗЕН МЕНАЏМЕНТ, ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 

ЗАДОЛЖИТЕЛНИ 

4 
Заштита и спасување во сообраќајна 
инфраструктура 

д-р Борис Мургоски, ред.проф., УКЛО 
Факултет за безбедност 
д-р Методија Дојчиновски, ред. проф., 
полковник 

 3+2 4 

5 
Информациони системи и софтверски 
алатки во системот за кризен менаџмент, 
заштита и спасување 

д-р Југослав Ачкоски, вон.проф., 
пполк. 
д-р Зоран Гацовски, ред.проф. (ЕУРМ 
СКопје) 
д-р Урим Вејсели, доцент 

м-р Бобан Темелковски, 
асистент, поручник 

2+2  

ИЗБОРНИ 

3 
Индустриски хазард, техничко-технолошки 
несреќи и катастрофи 

д-р Орце Поповски, ред.проф. 
д-р Тони Петрески МО  
Барање до МО 

2+1 5 

3 Основи на сеизмологија со геохазард Во мирување  2+1 5 

 



 

ИЗВАДОК ОД ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КРЕДИТ СИСТЕМ  

1. АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР НА СТУДИИ: 

 Учебната година започнува на 15-ти септември, а завршува на 14-ти септември наредната година. 

 Студиските програми во текот на студиската година се реализираат во два семестри:  

 зимски семестар (зимскиот семестар трае од 15-ти септември и завршува на 1-ви февруари) и  

 летен семестар (летниот семестар трае од 1-ви февруари до 14-ти септември).  

 За 1-та година на школување наставата почнува на 01.10.  

 За 4-та година на школување учебната година завршува на 31.07.  

 Секој од семестрите содржи 15 недели настава и 3 недели за спроведување на испитна сесија.  

 Завршните испити се одржуваат во испитни сесии и тоа: 

 февруарска; 

 јунска и 

 септемвриска; 

 На предлог на катедрите Деканот на Воената академија може да одобри и вонредни испитни сесии.  

 Осмата и петнаесетата недела од секој семестар се колоквиумски недели.  

 Распоредот за колоквиумските недели и термините за полагање на поединичните предметни програми се определуваат со посебен акт. 

2. ДОДЕЛУВАЊЕ НА КРЕДИТИ 

 ЕКТС кредитите му се доделуваат само на оној студент кој ќе ги исполни условите за полагање и успешно ќе ја заврши предметната 
програма.  

 Кредитите (бодовите) од ЕКТС им се доделуваат само на студенти кои успешно (ќе ги положат предметите со задоволителна оценка) ќе ги 
реализираат сите активности предвидени со предметната програма. Не може да има делумно доделување на кредити 

 Бројот на кредитите што студентот треба да го оствари за да се здобие со одредена стручна подготовка се движи според следниве 
вредности:  

 за еден семестар 30 кредити.  

 Студентот напредува во текот на студирањето преку висината на остварените кредити.  

 Студентот може да запише број на предмети кои носат минимум 18 кредити, но не повеќе од 42 кредити во семестар. 

 Студентите кои во прва година освојат најмалку 36 кредити можат да запишат втора година на студии. 

Трета година на студии можат да запишат студентите кои ги имаат освоено сите кредити од прва година и половина од кредитите од втора 

година (вкупно 90 кредити). 



Четврта година на студии можат да запишат студентите кои ги имаат освоено сите кредити од првите две години и половина од кредитите од 

трета година (вкупно 150 кредити). 

 Почнувајќи од третиот семестар студентите можат паралелно да запишат предмети од друга студиска програма заради нејзино совладување 
со тоа што вкупниот број на кредити од двете студиски програми не смее да го надмине бројот 42 (четириесетидва) во еден семестар. После 
успешното совладување на двете студиски програми студентот добива две дипломи. 

 Студентот има право, во текот на студирањето, да запише предметни програми кои не се задолжителни за стекнување на определениот 
степен на стручна подготовка со студиската програма на која студентот е запишан со тоа што ќе се почитува одредбата за минимумот и 
максимумот на бројот на кредити кои можат да се запишат. 

3. НАПРЕДУВАЊЕ НА СТУДЕНТОТ 

 Студентот кој запишува непарен семестар во тој семестар ќе запише: 

 Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) кои не ги положил заклучно со септемвриската испитна сесија од 
претходниот, односно претходните непарни семестри. 

 Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните непарни семестри според студиската програма. При тоа прво се 
запишуваат нови задолжителни предмети, а потоа нови изборни предмети. 

 Ако студентот веќе ги положил сите предмети од претходниот непарен семестар, тогаш сите предмети се нови предмети од наредниот, 
односно редоследно наредните непарни семестри. 

 Студентот кој запишува парен семестар во тој семестар ќе запише: 

 Задолжително повторно ги запишува сите предмети (кредити) кои не ги положил заклучно со февруарската испитна сесија од 
претходниот, односно претходните парни семестри. 

 Запишува нови предмети (кредити) од наредниот, односно наредните парни семестри според студиската програма. При тоа прво се 
запишуваат нови задолжителни предмети, а потоа нови изборни предмети. 

 Ако студентот веќе ги положил сите предмети од претходниот, односно претходните парни семестри, тогаш сите предмети се нови 
предмети од наредниот, односно редоследно наредните парни семестри. 

 Студентите кои повторно запишуваат предмети, смеат да запишат нов предмет кој според студиската програма условува претходно 
полагање на предметот кој повторно се запишува, но полагањето на предметите мора да е редоследно. 

 Евиденцијата на предмети кои се запишуваат, податоците дали се тоа повторно запишани предмети или нови предмети, како и висината на 
школарината се врши преку пополнување пријави од страна на студентите при запишување на предметите. 

 Точноста на податоците во пријавата ја контролира студентската служба и администраторот на ЕКТС на Воената академија. 

4. ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА КРЕДИТ-ТРАНСФЕР СИСТЕМОТ 

 Финансиските средства за функционирање на кредит-трансфер системот се обезбедуваат согласно со мерилата и критериумите за 
финансирање на високообразовната дејност.  



5. ПАКЕТ НА ИНФОРМАЦИИ 

 Студентот во текот на студирањето, потребниот број  кредити за соодветната програма го остварува преку континуирано оценување на сите 
активности предвидени со предметната програма. 

 Наставата за наставна група која е еднаква или помала од 5 (пет) студенти, се реализира менторски. 

 При формирањето на конечната оценка, 40% од оценката произлегува од колоквиумите односно класичниот писмен испит, 20% од 
останатите активности и 40% призлегува од усниот испит. 

 Максималниот број на поени изнесува најмногу 100. 

 Колоквиумот се смета за позитивно положен доколку студентот освои минимум 50% + 1 поен од вкупниот број поени предвидени за 
колоквиумот. 

 Студентите се должни редовно да присуствуваат на настава и вежби. Студентот може неоправдано да отсуствува од настава или вежби 
најмногу до трипати во текот на семестарот, а во спротивно нема право на потпис и полагање на испитот. Студентот може оправдано да 
отсуствува од настава или вежби до 40% од вкупно предвидените часови, а во спротивно нема право на потпис и полагање на испитот.  

 Доколку студентот не ги положи колоквиумите како начин на полагање на испитот, тогаш целата материја од предметната програма ја полага 
на класичен писмен испит и тоа задолжително писмено и усно. 

 Во рамките на континуираното оценување студентот полага два колоквиуми во текот на семестарот. Студентот има право да го полага 
вториот колоквиум, доколку го има положено првиот колоквиум. Ако студентот не го положи вториот колоквиум, тогаш ја полага целата 
материја писмено од првиот и вториот колоквиум според предвидената предметната програма. 

 Дополнителен термин за полагање на колоквиум може да организира предметниот наставник, доколку студентот е отсутен од оправдани 
причини (болест, одсуство за приватни работи, службено отсуство). 

 Во согласност со спецификите на предметните програми за предметите Физичко воспитување, Англиски јазик и Математика на предметните 
наставници им се дозволува по нивен избор да го реализираат континуираното и завршното оценување. 

 Наставникот му ја соопштува оценката на питомецот/студентот, односно резултатите од усниот веднаш по одржувањето на испитот, а додека 
резултатите од спроведениот писмен дел на испитот, најдоцна пет работни дена од денот на одржаниот испит, со истакнивање на огласна 
табла или доставување на известување со резултати до ЦОП (Центар за обука на питомци) и студенската служба на Воената академија. 

 Завршното оценување се врши писмено и усно, освен за предмети каде природата на предметот бара друг начин на оценување за што 
одлучува Деканската управа на Воената академија пред почетокот на академската година.  

6. НАЧИНОТ НА ОЦЕНУВАЊЕ НА КОЛОКВИУМИТЕ И ДРУГИ ФОРМИ НА КОНТИНУИРАНО ОЦЕНУВАЊЕ, КАКО И ФОРМАТА НА ЕВИДЕНЦИЈА НА 
ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 Наставните дисциплини од студиската програма можат да се полагаат: континуирано - преку колоквиуми или на завршно оценување. 

 Утврдувањето на конечниот број освоени бодови, односно конечната оценка од определените наставни дисциплини за редовните студенти 
се врши на два начина, и тоа преку: 

 колоквиуми и  

 завршно оценување 



 Доколку полагањето се врши преку колоквиуми, тогаш студентот полага два колоквиуми, а оценувањето се врши на следниов начин: 

 оценување на колоквиумите се врши со поени од 0 до 20, при што за положување на соодветниот колоквиум потребно е освојување на 
минимум 11 поени, при што при формирањето на оценката се зема вкупниот број на поени освоени на двата колоквиуми. 

 Останатите 20 поени до вкупниот број од максимум 100 поени се добиваат врз основа на другите активности и резултати на студентите и тоа: 

прва група - 10 поени: 

➢ присуство и активност на предавањата     (5): 
➢ присуство и активност на вежби                 (5); 
втора група - 10 поени: (студентот избира една од наведените активности во договор со предметниот наставник) 

➢ изработка на семинарски труд; 
➢ презентација; 
➢ самостојна (домашна) работа; 
➢ учество на семинари, симпозиуми, проекти; 
➢ други активности предвидени со предметната програма. 

 Распределбата на поените за конкретните активности од претходно наведените групи ја врши предметниот наставник кој е должен истата да 
им ја стави на увид на студентите на почетокот на наставата по соодветната наставна дисциплина. 

Максималниот број поени од сите активности потребен за формирање на завршна оценка не може да биде поголем од 20. 

 Доколку студентот ги положи двата колоквиуми и заедно со другите активности од континуираното оценување освои минимум 34 поени, 
истиот ги исполнува условите за полагање на усниот испит кои носи максимум до 40 поени. 

 Пред објавувањето на резултатите од завршното оценување, предметниот наставник е должен да објави прелиминарна листа за 
постигнатите резултати на студентите коишто предметот го полагале преку континуираното оценување. 

 Оваа листа треба да ги содржи поените освоени на колоквиумите (класичен писмен испит) и другите форми на континуирано оценување. 

 Предметниот наставник врз основа на претходно објавените резултати од колоквиумите и другите активности ја формира конечната оценка и 
истата ја објавува во резултатите за завршното оценување од соодветниот испитен рок. 

 Студенти коишто не го положиле првиот колоквиум, или не го полагаат испитот преку колоквиуми, односно го полагаат испитот преку 
класичен писмен испит, се оценуваат со поени од 0 до 40, при што услов за положување се освоени минимум 22 поени, но и освоени 
најмалку уште 12 поени од другите активности (горе наведени), што значи вкупно 34 поени. Ова претставува задолжителен услов за да може 
питомецот/студентот да излезе на усмен испит. 

 Положен усмен испит се смета ако питомецот/студентот освои минимум 21 поен од максималните 40 поени. 

 Формирањето на конечната оценка од континуираната проверка на знаењата, писмениот и усен   испит,  и останатите други активности во 
рамките на предметната програма се врши врз основа на вкупниот број освоени поени по сите основи, и тоа: 

 од 0 до 50 поени: оценка      5 (пет); 
 од 51 до 60 поени: оценка    6 (шест); 
 од 61 до 70 поени; оценка    7 (седум); 
 од 71 до 80 поени: оценка    8 (осум); 



 од 81 до 90 поени: оценка    9 (девет); 
 од 91 до 100 поени: оценка 10 (десет). 

Доколку при утврдувањето на конечниот број поени се појават децимали, се врши заокружување на бројот на следниов начин: ако првата  децимала 

е помала од 5 се заокружува претходниот цел број, а ако истата е еднаква или поголема од 5 се заокружува следниот цел број. 

Раководителите на катедрите се одговорни да ги применуваат и следат одредбите од Правилникот за ЕКТС на ВА и Водичот за ЕКТС на ВА на ниво 

на внатрешна организациона единица и да соработуваат со Продеканот за настава и НИР.  

Овој документ е усвоен на редовна седница на Наставно-научниот совет на Воената академија одржана на ден _______.2019 година. 
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