
ИНСТИТУТ ЗА МАШИНСКИ КОНСТРУКЦИИ, МЕХАНИЗАЦИОНИ МАШИНИ И ВОЗИЛА 
 
 

Табеларен преглед на изборни предмети од модул М5 и М6 на студиска програма 
во зимски семестар во учебната 2015/2016 година 

 
 

Студиска програма: Индустриски дизајн и маркетинг  (еден изборен предмет од УКИМ, односно од друга студиска програма) 
 

Запишани студенти: 7 (седум) 
Неизјаснети студенти: нема 
 

Р.б. Наставен предмет Наставник Број на 
слушатели 

Студенти Термин (ден) за 
настава - консултации,  
период и час 

1. Вајарство Проф. д-р Беди 
Ибрахим 

5 Васка Енџекчева 
Борјан Ивановски 
Елена Попоска 
Драган Петрески 
Сашо Неделковски 

петок од 05 – 26 
декември 
од 12:00 до 17:00 часот 
Факултет за ликовна 
уметност (ателје за 
вајарство) 
 

 
 

ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ ОД ДРУГА СТУДИСКА ПРОГРАМА 
 

Р.б. Наставен предмет Наставник Број на 
слушатели 

Студенти Термин (ден) за 
настава - консултации,  
период и час 

1. Корпоративни односи со 
јавноста (БЗР) 

Проф. д-р Т.П. 
Мирчевска 

1 Анита Ѓорѓиева  

2. Менаџмент на развој на 
нови производи и процеси 
(ММКК) 

Проф. д-р Глигорче 
Вртаноски 

1 Дарко Терзиевски  

 
 
Ментори: Проф. д-р Татјана Кандикјан (1), Проф. д-р Ристо Ташевски (6). 
 



 
 
Напомена:  
 1. Термините за настава – консултации треба да се определат согласно Работниот календар за втор циклус за зимскиот 
семестар за академската 2015/2016 година (настава – 03.11 - 31.12.2015 година и потписи – 25.12 – 31.12.2015 година).  
  
 2. Наставата може да се организира како менторска (индивидуална работа) кога наставниот предмет го избрале до 5 студенти. 
Над овој број задолжително се организира редовна настава.  
 
 3. За наставните предмети за кои се предвидени двајца и повеќе наставници, а заради валидност на пријавите, да се 
дефинира дали тоа значи дека двајцата или повеќе наставници ја покриваат наставата по предметот или студентот е слободен во 
изборот на предметниот наставник, односно еден наставник ја покрива во целост наставата по тој предмет. 
 
 Важно: Дадените опции од оваа точка задолжително треба да се дефинираат како правила со одлука на Наставно - научниот 
совет, за што Наставно – научните колегиуми треба да изготват предлози за седницата што ќе се одржи на 10 декември 2015 година. 
 


