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Студентот ќе биде оспособен за користење на напредни алгоритми и техники од областа на 

Вештачка интелигенција. 

11. Содржина на предметната програма: 

Ова е отворен предмет каде кандидатот ќе може да избере работи на некој проект сврзан со 

најновите достигнувања во полето на вештачката интелигенција (ВИ). Можните теми ги опфаќаат 
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