
 

  

Назив на давателот 
на обуката 

Приватното училиште за дигитални науки и технологии, Дигитал Скул (Digital School) 
https://digitalschool.com.mk/ 

1 Назив на Обуката 
 

Вовед во Вештачка Интелигенција и Машинско 
учење  

2 Тип на дигитална вештина  Управување со софтверски апликации и хардверски 
компоненти 

3 Ниво   Почетно ниво 

4 За кого е наменет курсот Програмерите кои сакаат да користат АИ и МЛ на 
платформата Azur.  Инженери,  Бизнис аналитичари,   
Ентузијасти кои сакат да се запознаат со основните  на 
Вештачка Интелигенција и Машинско учење, Систем 
администратори  

5 Цена на Курсот 12 000 денари 

6 Времетраење  на обуката/ недели  5 недели 
 

7.  Времетраење  на обуката/ 
денови 

10 
дена 

8 Динамика на курсот 2 пати 
неделно по 2 
часа и 30 
минути  

9.  Број на часови 25 
часа 

10 Технологија AI, Azure, ML 

11 Потребни предзнаења за  запишување 
на курсот 
 

Слушателите на овој курс не е потребно да имаат 
претходно предзнаење  

12 Преглед и цели на курсот:  
 
 
Овој курс е дизајниран за запознавање на  сервисите, услугите и можностите кои ги има Microsoft Azure.  
 
Курсот почнува со вовед во вештачка интелигенција, сервисите кои за тоа ги има Azure, прегед на 
конкретни базични решенија, вклучувајќи ботови и когнитивни сервиси. Во вториот дел од курсот 
опфатени се костемизирани модели на машинско учење за различни сценарија. На крај слушателите 
имаат можност да моделираат на ML Studio.  
 
 
 
РЕЗУЛТАТИ ОД ОВАА ОБУКА 
 
По завршување на курсот слушателите ќе можат: 

1. Да дефинираат различни API за Вештачка Интелигенција  
2. Да анализираат и одлучат како овие апликации може да се применат во секојдневниот живот 

со цел решавање на реални проблеми 
3. Да ги применат овие сервиси во различни реални сценарија 
4. Да изградат паметни апликации  
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13 Содржина на курсот: 
Курсот ќе се фокусира на следниве теми: 

1. Cognitive Services 
a.  Vision 
b.  Speech 
c.  Knowledge 
d.  Language 
e.  Search 

2. Machine Learning 
a. Introduction to Machine Learning 
b. Data Science Virtual Machines 
c. Modeling in Machine Learning Studio 

 
 

14 Методи на учење: предавања и лабораториски вежби:  
 
Овој курс се учи низ практични примери и совети. Исто така во овој курс ќе ве водиме низ соодветни 
примери, дефинирани прболеми кои се компатибилни со стекантите вештини, работилница како облик 
на активен метод за учење. Понекогаш во овој курс ќе се креираат тимови за креирање на апликациај 
за одреден проблем при што и самиот избор на активности ќе овозможи меѓусебна комуникација, 
соработка, заедничко истражување, решавање на зададени проблеми и дополнување итн., што 
создава услови за рамноправност во учеството и во одлучувањето. 
 
 

15 Форми на наставните 
aктивности 
 
 

15.1 
 

Предавање-теоретска настава 
 

 10  часа 
 

15.2 
 

Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, тимска 
работа 
 

10 часа 
 

16 Други форми на активности 
 
 

16.1 
 

Проектни задачи 
 

2 часа 
 

16.2 
 

Самостојни задачи 
 

3 часа 
 

17 Начин на оценување 
 

 

17.1 Тестови 
 

  30 бода 
 

17.2 
 

Практични задачи 
 

 70 бода 
 

18 Услов за добивање на диплома 
за успешно завршен курс  
 
 

 Задолижително присуство на наставата од минимум 70 %. 
Минимум добиени 65 поени од Тестови и практични задачи 
 

19 Јазик на кој се изведува 
наставата 
 

Албански/Македонски/Англиски  
 
 



 

  

20 Метод на следење на квалитетот 
на наставата 
 
 

Преку инструментите:  
1) Евалуација од курсистите  
2) Опсервација на наставниот процес 
 
 

 


