
Прилог бр. 3 Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии 

1. Наслов на нaставниот предмет Концепт и реализација на авторска 

колекција 

2. Код ДИО08З2 

3. Студиска програма Дизајн и инженеринг на облеката 

4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 

оддел) 

Институт за текстилно инженерство 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв 

6. Академска година/семестар  4 година 

8 семестар 

7. Број на ЕКТС 

кредити 

6 

8. Наставник Лидија Георгиева 

9. Предуслови за запишување на предметот  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Користејќи ги стекнатите знаења од 

МД1 и МД2, студентот се оспособува да конципира сопствена авторско/дизајнерска 

колекција преку целосна реализација на проект. 

11. Содржина на предметната програма: Владеење со сите фази на развој на проектот, од 

идеја до финален производ. Откривање на сопствениот идентитет, преку 

стимулирање на личната оригиналност и креативност. 

Создавање брендовски идентитет, односно, лансирање сопствена колекција со лого. 

Таргетирање и позициниорање на пазарот, анализа на конкуренцијата, споредба на 

квалитети цена. 

12. Методи на учење: Предавања, вежби, проектни задачи. домашна задачи, домашно 

учење   

13. Вкупен расположив фонд на време 180 

14. Распределба на расположивото време Предавања, вежби, проектни задачи, 

самостојни задачи, домашно учење 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 

30 часови 

15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 

тимска работа  

45 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 10 часови  

16.2 Самостојни задачи  45 часови  

16.3 Домашно учење  50 часови 

17. Начин на оценување  

17.1.  Тестови  бодови 80                                                      

17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 

бодови 10   

17.3.  Активност и учество  бодови 10 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода       5 (пет)        (F)                   

од 50до 60 бода       6 (шест)     (E) 

од 60 до 70 бода      7 (седум)   (D) 

од 70 до 80 бода      8 (осум)     (C) 

од 80 до 90 бода      9 (девет)    (B) 

од 90 до 100 бода    10 (десет)    (A) 



19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 

Изработка на проектни и самостојни 

задачи, редовност 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  

Анкета 

22. Литература  

            Задолжителна литература  

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     

 


