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Цели на предметната програма (компетенции):
Студентот ќе биде оспособен за анализа, дизајн и моделирање на информациони системи.
Наслов на наставниот предмет

Содржина на предметната програма:
Моделирање и анализа на деловни информациони системи. Користење на UML за
претставување на процесите на анализа, дизајн и имплементација на информационите
системи. Изработка на студија на издржливост на корисничките барања. Онтолошки пристап
во моделирањето на информационите системи. Концептуално моделирање на
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