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9. Предуслови за запишување на предметот Вештачка интелигенција 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Во овој курс студентите се запознаваат со основните концепти на роботиката. Дадени се примери за три големи 

класи роботи: манипулатори, одечки роботи и роботи кои се движат на друг тип погон, пр. тркала. Студентите се 

воведуваат во концептите на роботско чувствување на светот преку роботските сензори. Се воведуваат во повеќе-

роботски системи. 



11. Содржина на предметната програма: 

Дефиниција на поимот “робот” и роботика како дел од вештачката интелигенција. Објаснување на односот помеѓу 

индустриската роботика и “интелигентната роботика. Запознавање со сензорски и актуаторски делови од 

роботскиот систем. Интердисциплинарни аспекти на роботика (вовед во механика на роботи). Од сигналите од 

сензорите до високонивовски симболи. Роботите како отелотворени системи на вештачката интелигенција. 

Моделирање на однесување на роботски системи. Запознавање со концептите: состојба, место и навигација. 

Вовед во повеќе-роботски системи.  

12. Методи на учење: 

Предавања поддржани со презентации преку слајдови, интерактивни предавања, вежби (користење на опрема и 

софтверски пакети), тимска работа, пример случаи, поканети гости предавачи, самостојна изработка и одбрана на 

проектна задача и семинарска работа, учење во електронско опкружување (форуми, консултации). 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 часа = 180 часа 

14. Распределба на расположивото време 30 + 45 + 20 + 15 + 70 = 180 часа 

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 20 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови 



16.3. Домашно учење 70 часови 

17. Начин на оценување 

17.1. Тестови 70 бодови 

17.2. Семинарска работа/ проект ( презентација: писмена и усна) 20 бодови 

17.3. Активност и учество 10 бодови 

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

од 51 до 60 бода 6 (шест) (Е) 

од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 

од 71 до 80 бода 8 (осум) (С) 

од 81 до 90 бода 9 (девет) (В) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (А) 

19. Услов за потпис и полагање на завршен испит реализирани активности 15.1  и 15.2 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата механизам на интерна евалуација и анкети 
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