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СТУДИСКА ПРОГРАМА 

ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ 
 

ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ: 
Студиска програма: -ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИСКИ СИСТЕМИ 
Циклус:   -Втор циклус, 1 година (2 сесместри), 60 кредитни поени 
Стручно звање:  -Магистер на географски науки – Географски информациски системи 
 
Студиската програма по Географски информациски системи бара 1 година студирање (2 семестри), за 
коишто студентот добива 60 кредитни поени (КП).  
Стручното звање што се доделува по завршување на вториот циклус на студии и одбрана на магистерски 
труд е: Магистер на географски науки – географски информациски системи  
Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво на студии 
– трет циклус на студии организиран од Институтот за географија и тоа во различни области на 
географијата (физичка, социјална и економска). 

 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКО ПОДРАЧЈЕ, ПОЛЕ И ОБЛАСТ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

Студиска програма по:   Географски Информациски Системи 

Научно-истражувачко подрачје:  Природно-математички науки 
Поле:     Географија 
Област:     Географски Информациски Системи 

 
ВИД НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Едно годишни постдипломски студии. 
 
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ (ВТОР ЦИКЛУС) 

Втор циклус – постдипломски студии 
 
ГОДИНИ И СЕМЕСТРИ НА ТРАЕЊЕ НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА  

Студиската програма на втор циклус студии по географски информациски системи е во 
траење од 1 година, односно 2 семестри. 
 
ЕКТС КРЕДИТИ СО КОИ СЕ СТЕКНУВА СТУДЕНТОТ 

Студентите што ќе ги завршат овие студии се стекнуваат со минимум 60 кредити. 
 
СООДНОС МЕЃУ ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ И ИЗБОРНИТЕ ПРЕДМЕТИ,  
На оваа студиска програма е запазен пропишаниот сооднос помеѓу бројот на задолжителните и на 
изборните предмети. Во следнава табела е даден процентуален сооднос помеѓу задолжителните и 
изборните предмети за студиската програма. 

 

 Вкупно 
предмети 

Задолжителни 
предмети 

Изборни предмети од 
Институтот за 

географија 

Изборни предмети 
од УКИМ 

Пропишана норма 100 % < 60 % > 30 % > 10 % 
Предмети 7 4 2 1 
Процент на 
програмата 

100% 57 % 30 % 13 % 

 
 



ЛИСТА НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ и ЛИСТА НА ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 
1. Студиска програма со фонд на часови и број на кредити 

 

КОД  ПРЕДМЕТ П А Л КРЕДИТИ 

I СЕМЕСТАР 

 Листа на задолжителни предмети     

ГИ201 Методологија на научно истражувачка работа во 
географија 

3 0 3 6 

ГИ202 Применета картографија  2 0 2 4 

ГИ203 Бази на податоци во ГИС 2 0 2 4 

ГИ204 Применет ГИС  2 0 2 4 

 Листа на изборни предмети     

 Изборен предмет од студии по Географски 
Информациски Системи (се бира еден од 
следните предмети): 

2 0 2 4 

ГИ218 
ГИ205 
ГИ206 
ГИ207 

ГИ208 

-ВЕБ ГИС 
-Глобални позициски системи во ГИС 
-Геовизуелизација 
-Далечинска детекција 
-Тематска картографија 

    

 Изборен предмет од студии по географија  
(се бира еден од следните предмети): 

2 0 2 4 

ГИ209 
ГИ210 
ГИ211 
ГИ212 
ГИ213 
ГИ214 
ГИ215 
ГИ216 
ГИ217 

-Геосистеми 
-Хидросистеми 
-Екоплошки системи 
-Педосистеми 
-Инфраструктура 
-Рурални системи 
-Урбани системи 
-Агросистеми 
-Секундарни стопански системи 

    

 Изборен предмет од УКИМ (се бира еден од 
листата на понудени предмети на УКИМ): 

2 0 2 4 

 Вкупно 15 0 15 30 

II СЕМЕСТАР 

 Проектна задача 0  10 10 

 Изработка и одбрана на магистерски труд 10 0 10 20 

 Вкупно 15 0 15 30 
 

Во студиската програма се вклучува изработка и одбрана на магистерски труд кој се вреднува со 
30 кредитни поени. Студентите може да го изработат магистерскиот труд исклучиво во рамките на 
насоката од Географски информациски системи и тоа во рамките на потесно специјализираните 
предмети во функција на насоката и потесната специјалност или во други сродни институции кои се 
занимаваат со проблематика од областа на географски информациски системи и воедно е блиска на 
студиската програма.  
 
НАЧИН НА ИЗБОР НА ПРЕДМЕТИТЕ 
Во рамките на оваа студиска програма студентите ги запишуваат сите задолжителни предмети. Над 30% 
од изборните предмети (вкупно 2) студентите ги бираат од листата на изборните предмети на Инатитутот 
за географија и ПМФ, а останатите 10% од изборните предмети студентите можат да ги изберат од 
листата (универзитетска листа) на акредитирани предмети од единицата и/или од единиците на УКИМ.  



Предметите наведени како изборни треба да се бираат од листата како што е предвидено за 
секој семестар заради континуитет во студирањето.  


