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ПРЕДГОВОР 
 
 
Напредокот на биолошката мисла во целина и на биолошката технологија, како резултат на 

развојот на сите биолошки дисциплини, придонесе современите научни сознанија во 
биологијата да имаат широка примена во речиси секоја човекова активност и овозможува 
отворање нови видици на постоењето на животот во 21 век. Денес, биолошките достигнувања 
наоѓаат примена во решавањето на глобалните проблеми кои се поврзани со здравјето и 
подобрувањето на здравствените услови, проблеми во производството на здрава храна, 
искористувањето на енергетските ресурси, загаденоста и заштитата на животната средина и 
одржливиот развој. Затоа, денес примарна цел на секоја земја е да се развиваат научните и 
истражувачките потенцијали и да се создаваат услови за примена на достигнувањата од 
биолошките дисциплини, како една од респектабилните научни гранки.  

Институтот за биологија, како седиште на високообразовната настава, на научните и 
апликативните истражувања во областа на биологијата е составен дел на Природно-
математичкиот факултет. Институтот за биологија постои од 1946 година, со основањето на 
Природно-математичкиот оддел во рамките на Филозофскиот факултет во Скопје. Наставно-
научната и апликативната дејност на Институтот за биологија се остварува преку соодветна 
организациска поставеност на постоечките катедри во заводи: Завод за ботаника и ботаничка 
градина, Завод за цитологија хистологија и ембриологија, Завод за експериментална 
физиологија и биохемија, Завод за молекуларна биологија, генетика и микробиологија.  

Во приложениот Предлог-проект дадена е студиската програма по нутриционизам која 
ќе ја организира и реализира Институтот за биологија со измените кои се предвидуваат 
согласно член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Високото Образование 
(Сл. весник на Република Македонија бр. 17/2011). Почитувајќи го споменатиот член, измените 
се во насока да се обезбеди застапеност на моделот 60:30:10, односно задолжителните предмети 
со 60 проценти, а на изборните (за студиска програма и Универзитетска листа на изборни 
предмети) со 40 проценти.  

Предвидената студиска програма е во рамките на законските принципи и норми на 
организирање и изведување на наставата предвидени во Законот за Високото образование и во 
Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор 
циклус на студии (УКИМ, Интеруниверзитетска Конференција од 18. јуни и 6. јули 2009 
година. Целоснaта студиска програма е во прилог на овој Предлог-проект.  

Со оглед на тоа што приложениот проект се однесува на нова студиска програма, истиот 
претставува материјал за акредитација, кој предвидува четиригодишна студиска програма од 
областа на нутриционизмот.  

Целосната студиска програма е во прилог на овој Предлог-проект, кој е усогласен со 
Правилникот за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за 
акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други прашања во 
врска со работата на Одборот за акредитација и евалуација на високото образованите (Сл. 
весник на Република Македонија бр. 151/30.11.2012). 

Со стапување во сила на Законот за високото образование, како и долгогодишното 
искуство во изведувањето на теоретската и практична настава, сметаме дека на 
Институтот постојат услови за проширување на дејноста и отварање на нова студиска 
програма од областа на нутриционизмот која би била компатибилна со соодветните 
програми од Европските универзитети. Започнувајќи од учебната 2017/2018 година, 
Институтот за биологија би започнал со реализација на оваа студиска програма од прв 
циклус, доколку истата биде акредитирана од Одборот за акредитација на високото 
образование на Република Македонија.  
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ КОМПОНЕНТИ НА СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ОД 
ПРВИОТ ЦИКЛУС НА СТУДИИТЕ 

1. Карта на Природно-математички факултет 

 

 
Назив на високообразовната 
установа 

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ – Скопје 
Природно-математички факултет - Скопје 

Седиште Ул. Архимедова, бр. 3, 1000 Скопје  
Интернет страница  http://www.pmf.ukim.edu.mk/ 
Вид на високообразовната 
установа Јавна високообразовна установа 

Податоци за основачот (на 
приватна високообразовна 
установа 

Собрание на Република Македонија 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Податоци за последната 
акредитација 

Назив на студиската 
програма 

ПРВ ЦИКЛУС 

Решение од одбор 
за акредитација 

Решение за 
почеток со работа 

од МОН 
студиска програма:  
биохемија и 
физиологија 

12-32/2 од 
15.04.2014 

13-7931/4 од 
20.05.2014 

студиска програма:  
екологија 

12-297/1 од 
10.09.2012 

13-7348/4 од 
30.10.2012 

студиска програма: 
молекуларна биологија 

 

12-297/1 од 
10.09.2012 

13-7348/4 од 
30.10.2012 

  студиска програма:  
  биологија (за 
наставен 
  кадар во средното  

образование) 

12-297/1 од 
10.09.2012 

13-7348/4 од 
30.10.2012 

студиска програма:   
наставна географија 

 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 
28.11.2012 

13-9101/4 од 
14.08.2013 

студиска програма: 
географски 
информациски 
системи 

12-221/2 од 
09.02.2015 

14-610 од  
09.04.2015 

Студиска програма: 
демографија 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 
28.11.2012 

13-9101/4 од 
14.08.2013 

Студиска програма: 
туризам 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 
28.11.2012 

13-9101/4 од 
14.08.2013 

студиска програма:  
етнологија и  
антропологија 

 
 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 
28.11.2012 

13-9101/4 од 
14.08.2013 

студиска програма:  
наставна математика 

 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 
28.11.2012 

13-9101/4 од 
14.08.2013 

студиска програма:   
теориска математика 

 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 
28.11.2012 

13-9101/4 од 
14.08.2013 

студиска програма:   12-299,300,301,302, 13-9101/4 од 
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математичко  
програмирање 

 

303,304/1 од 
28.11.2012 

14.08.2013 

студиска програма:   
Математичка 
 економија 

 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 
28.11.2012 

13-9101/4 од 
14.08.2013 

студиска програма:   
Математика- 
информатика 
(применета) 

 

12-26/4 од 
13.03.2012 

13-4835/5 од 
29.08.2012 

  студиска програма: 
  Математика-  
информатика 
  (наставна) 

12-26/5 од 
13.03.2012 

13-4835/5 од 
29.08.2012 

Назив на студиската 
програма 

ВТОР ЦИКЛУС 

Решение од одбор 
за акредитација 

Решение за 
почеток со работа 

од МОН 
БИОЛОГИЈА 

- биохемиja и 
физиологија 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 
28.11.2012 

03-9101/4 
14.08.2013 

- екологија и 
таксономија (модули: 
наставен, еколошки, 
таксономски) 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 
28.11.2012 

03-9101/4 
14.08.2013 

- молекуларна 
биологија 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 
28.11.2012 

03-9101/4 
14.08.2013 

ГЕОГРАФИЈА 
- географски 
информациски 
системи  

12-222/2 од 
09.02.2015 

14-610 
09.04.2015 

- туризам двегодишни 12-8/3 од 12.03.2013 13-7582/4 
17.05.2013 

  Туризам 
едногодишни 

12-8/2 од 12.03.2013 13-7582/4 
17.05.2013 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 
- етнологија и 
антропологија 

12-299,300,301,302, 
303,304/1 од 
28.11.2012 

03-9101/4 
14.08.2013 

МАТЕМАТИКА 
- математички науки и 
примени 

12-123/6 од 
14.01.2014 

 

13-982/4 
18.02.2014 

- математичко 
образование во 
основно и средно 
училиште 

12-123/5 од 
14.01.2014 

13-982/4 
18.02.2014 

- нумеричка 
оптимизација и 
апроксимации 

12-123/4 од 
14.01.2014 

13-982/4 
18.02.2014 

- математичка 
статистика, 
актуарство и 
математичко 
моделирање во 
економија 

12-38/2 од 
15.04.2014 

13-7931/4 
20.05.2014 
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ХЕМИЈА 
- наставна хемија 12-334/5 од 

21.03.2014 
13-6803/4 
03.06.2014 

- применета хемија 12-334/7 од 
21.03.2014 

13-6803/4 
03.06.2014 

- применета хемија - 
аналитичка биохемија 

12 -334/8 од 
21.03.2014 

13-6803/4 
03.06.2014 

- наставна хемија 12-334/5 од 
21.03.2014 

13-6803/4 
03.06.2014 

Назив на студиската 
програма 

ТРЕТ ЦИКЛУС 

Решение од одбор 
за акредитација 

Решение за 
почеток со работа 

од МОН 
БИОЛОГИЈА 

- биохемиja и 
физиологија 

12-136/4 од 
17.11.2014 

УП1бр. 14-1711 од 
25.08.2015 

- екологија  
 

12-136/3 од 
17.11.2014 

УП1бр. 14-1711 од 
25.08.2015 

-таксономија 12-136/2 од 
17.11.2014 

УП1бр. 14-1711 од 
25.08.2015 

- молекуларна 
биологија 

12-136/5 од 
17.11.2014 

14-1711 од 
25.08.2015 

ГЕОГРАФИЈА 
- географија  12-138/2 од 

18.11.2014 
14-32/1 од 
12.01.2015 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 
етнологија и 
антропологија 

12-154/2 од 
23.01.2015 

14-301 од 21.04.2015 

МАТЕМАТИКА 
- математички науки и 
примени 

12-145/3 од 
23.12.2014 

14-301 од 21.04.2015 

ФИЗИКА 
-физика 12-259/3 од 

15.05.2015 
14-1131 од 
01.07.2015 

ХЕМИЈА 
-хемија 12-137/2 од 

18.11.2014 
14-32/1 од 
12.01.2015 

Студиски и научно-
истражувачки подрачја за кои е 
добиена акредитација 

Природно-математичко, техничко-технолошко, општествено, 
хуманистичко 

Единици во состав на 
високообразовната установа 

1. Институт за биологија,  
2. Институт за географија,  
3. Институт за етнологија и антропологија,  
4. Институт за информатика,  
5. Институт за математика, 
6. Институт за физика, 
7. Институт за хемија и  
8. Сеизмолошка опсерваторија 

Студиски програми што се 
реализираат во единицата која 
бара проширување на дејноста со 
воведување на нови  студиски 
програми 

ПРВ ЦИКЛУС 
 
СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА 
Биологија (за наставен кадар во средно образование) 
Биохемија и физиологија 
Екологија 
Молекуларна биологија  
СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА 
Наставна географија 
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Географски информациски системи 
Демографија 
СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 
Етнологија и антропологија 
СТУДИИ ПО ИНФОРМАТИКА (4-годишни студии) 
Информатичко образование 
Компјутерски науки 
Информациски системи 
Програмско инженерство 
Компјутерски архитектури и мрежи 
ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ (3-годишни студии) 
Интернет и мобилни технологии 
Администрирање на компјутерски мрежи 
СТУДИИ ПО МАТЕМАТИКА 
Наставна математика 
Теориска математика 
Математичка економија 
Математичко програмирање 
СТУДИИ ПО ФИЗИКА 
Наставна физика 
Физика на компјутерски хардвер 
Применета физика – апарати и уреди 
Применета физика – теориска физика  
Применета физика – медицинска физика 
Применета физика – геофизика 
Применеат физика – метеорологија 
Применета физика – астрономија и астрофизика 
СТУДИИ ПО ХЕМИЈА 
Наставна хемија 
Применета хемија 
Применета хемија – Аналитичка биохемија 
Применета хемија – Хемија на животната средина 
ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ 
Биологија-хемија 
Математика-физика 
Математика-хемија 
Математика-информатика 
Физика-хемија 
Физика-информатика 
Хемија-информатика 
 
ВТОР ЦИКЛУС 
 
СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА 
Еколошко-таксономска насока 
- Наставен модул 
- Еколошки модул 
- Таксономски модул 

Биохемиско-физиолошка насока 
Молекуларна биологија 
СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА 
Наставна географија 

Географски информациски системи 

Демографија 

СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 
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Етнологија и антропологија 

СТУДИИ ПО ИНФОРМАТИКА 

Инженерство на Интелигентни системи 

Кодирање и криптографија 

Компјутерски науки 

СТУДИИ ПО МАТЕМАТИКА 

Математички науки и примена 

СТУДИИ ПО ФИЗИКА 

Физички науки 
Модули 
- применета физика,  
- теориска физика,   
- медицинска физика,  
- геофизика,  
- метеорологија,  
- астрономија или  
- астрофизика 
Методика во наставата по физика 
Физика за компјутерски хардвер 
СТУДИИ ПО ХЕМИЈА 
Наставна хемија 
Применета хемија 
Применета хемија - Аналитичка биохемија 
СТУДИИ ПО ФОРЕНЗИКА 
-Модул: форензичка физика 
-Модул: форензичка хемија 
-Модул: форензичка биологија 

Податоци за меѓународна 
соработка на планот на 
наставата, истражувањето и 
мобилноста на студентите 

Размената на студентите се изведува преку следниве програми: 

- Erasmus+ Акција 1 (Индивидуална мобилност за студенти) - 
преку УКИМ 

- програмата CEEPUS (Central European Exchange Program for 
University Studies), 

- фондацијата DAAD, 
- фондацијата Alexander von Humbpoldt  
- фондацијата Fulbright  
- IAESTE организација за размена на студенти. 

Покрај тоа, се одвива и размена на студенти преку канцеларијата на 
фракофонските земји за организација на семинари за докторски 
студии. 
Факултетот има склучено повеќе од 100 меморандуми/договори за 
соработка со различни компании и академски институции од земјата 
и од странство, што е правна база за реализација на различни видови 
размени на студенти. 

Податоци за просторот наменет 
за изведување на наставната и 
истражувачката дејност 

-вкупна површина (во m2)  19.375 m2 (нето површина) 
-вкупен број лаборатории  116 со вкупна површина од 5.169,67 m2 
-вкупен број кабинети    156 со површина од 2.777,07 m2 
-вкупен број предавални 27 предавални  
+ 6 амфитеатри со површина од      2.560,74 m2 
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-површина по запишен студент m2  2.23 m2  
-вкупна површина на опитни станици м2 5.169,67  m2                                
-други простории:  простории за академскиот кадар и други 
вработени 

Податоци за опремата за 
изведување на наставната и 
истражувачката дејност 

краток опис на опремата: 
• три атомски апсорпциони спектрометри; 
• инфрацрвени инструменти (FT интерферометар и 

класичен спектрофотометар); 
• Микро-раман спектрометар; 
• ултравиолетови/видливи спектрофотометри; 
• гасен хроматограф; 
• гасен хроматограф со масен детектор; 
• течен хроматограф (HPLC); 
• течен хроматограф со масен детектор; 
• два електрохемиски инструменти (потенцио-

стат/галваностат); 
• два мобилни, микропотенциостати (особено погодни 

за работа со студенти); 
• 2D-електрофореграм 
• пламенфотометар; 
• неколку рефрактометри; 
• кондуктометри; 
• поголем број рН-метри; 
• аналитички ваги; 
• сушари; 
• печки за жарење; 
• центрифуги; 
• апаратура за добивање дестилирана вода; 
• Апаратура за X-зраци Leybold  1 
• Осцилоскоп Voltcraft 630 1 
• Мултиметар Voltcraft 401 1 
• Мултиметар CHY 21 2 
• Мултиметар OGSM 61 3 
• Мултиметар OGSM 61 1  
• Стабилизиран исправувач Voltcraft TNG 30 1 
• Стабилизиран исправувач PS-302-A 2 
• Стабилизиран исправувач Iskra MA 4165 2 
• Функциски генератор Iskra MA 3733 1 
• Реглер трансформатор Iskra 1  
• Дигитален мултиметар HP 34401А 1 
• Дигитален мултиметар, рачен MY 68 1 
• Стробоскоп MA13900 1 
• Луксметар PLM-3 1 
• Ехоскоп Lehfeldt 1 
• Демонстрационен осцилоскоп ED-2 1 
• RC Генератор Iskra 3605 2 
• Дигитален мултиметар HP 34401А  
• LCR метар HP 3284 А  
• Систем мултиметар HP 3458 А  
• Пикоамперметар HP 4140 Б  
• Микроскоп МЦ80 ЗЕИСС  
• Тест Печка WTC Binder  
• Ќелија за диелектрични константи на течности  
• Ќелија за диелектрични константи на тврди тела  
• Прецизен потенциометар Dieselhorst Т2334  
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• Мултифлекс галванометар Т6441  
• Вестонова стандардна ќелија 3500/БД  
• Луксметар PU 150  
• Амперметар Х&Б  
• Стилоскоп Hilger     1 
• Спектроскоп со фотометарски клин  1 
• Дифракционен монохроматор IL-780   1 
• Дигитален радиометар    

 1 
• Спектрофотометар UNICAM PYE SPF 300  1 
• Спектрофотометарот SPF – 300           1 
• Спектропроектор – од фирмата FUESS – Германија  
• Интегрална сфера – INS 250    1 
• Микрофотометар     1 
• Стерилизатор1 
• Дигестор за добивање на филмови со метод на спреј 

– пиролиза, 
• електродепозиција и хемиска депозиција 1 
• Дигестор за подготовка на супстрати 1 
• Апаратура за добивање на филмови со вакуумско 

напарување 1 
• Апаратура за добивање на филмови со магнетрон 1 
• Апаратура за  мерење на термичката ширина на 

забранетата зона                
• Елипсометар 
• Комплетна опрема за high-purity Ge (HPGe -  

детектор) 
• Комплетна опрема за мерење на γ-зрачење 
• Комплетна опрема за мерење со сцинтилоскопски 

детектор 
• Комплетна опрема за мерење на Х-зрачење 
• Опрема за детекција на неутронски флукс 
• Опрема за дозиметрија на јонизирачки зрачења 
• Скенирачки електронски микроскоп 
• ПЦ компјутери (400 работни станици) 
• 25 сервери 
• Проектори  
• Мрежна опрема 
• Преносни компјутери  
• Опрема за видео коференција 
• Мрежни уреди за складирање 
• Мултумедијална опрема, аудио опрема 
• Друга опрема 

Број на студенти за кој е добиена 
акредитација 

За ПРВ ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 
редовни: 1188; со кофинансирање 730; вонредни: 721 
За ВТОР ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 200 

Број на студенти (прв пат 
запишани) 

ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ: Прв пат во прва година 513 
ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ: 56 

Број на лица во наставно-научни, 
научни и наставни звања 

Вкупно/ наставници според звањето 
- редовни професори - 66 
- вонредни професори - 23 
- доценти  - 29 
Одделно/ наставници по Институти 
- Институт за биологија – 30 
- Институт за географија – 13 
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- Институт за етнологија и антропологија – 6 
- Институт за математика – 17 
- Институт за физика – 24 
- Институт за хемија – 25 
- Сеизмолошка опсераваторија – 2 

Број на лица во соработнички 
звања 

- асистенти – 3 
- помлади асистенти – 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Однос наставник: студенти (број 
на студенти на еден наставник) 
за секоја единица одделно / 
Институт за математика /  
 
 
 

Податоци за учебната 2015/2016 година: 

МАТЕМАТИКА  

Редовни студенти 
I година: 38 
II година: 23 
III година: 14 
IV година: 22  
IX- XII семестар: 31 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 2 
II година: / 
III година: 1 
IV година: 4 
IX- XII семестар: 5 

МАТЕМАТИКА-ИНФОРМАТИКА  

Редовни студенти 
I година: 2 
II година: 4 
III година: 2 
IV година: 4  
IX- XII семестар: 2 

Вонредни студенти и 
Проект 35/45 
I година: 2 
II година: / 
III година: 1 
IV година: / 
IX- XII семестар: / 

Однос наставник: студенти (број 
на студенти на еден наставник) 
за секоја единица одделно / 
Институт за математика и 
Институт за физика/  
 

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ  (МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА) 

Редовни студенти 
I година: / 
II година: / 
III година: 2 
IV година: 3  
IX- XII семестар: 5 

Вонредни студенти и 
Проект 35/45 
I година: 1 
II година: / 
III година: / 
IV година: / 
IX- XII семестар: 5 

 Однос наставник: студенти (број на студенти на еден наставник за 
ИМ):  10,2 

 
Однос наставник: студенти (број 
на студенти на еден наставник) 
за секоја единица одделно / 
Институт за физика 

ФИЗИКА  

Редовни студенти 
I година: 19 
II година: 14 
III година: 23 
IV година: 11  
IX- XII семестар: 12 

Вонредни студенти и 
Проект 35/45 
I година: / 
II година: / 
III година: / 
IV година: / 
IX- XII семестар: 7 

 Однос наставник: студенти (број на студенти на еден наставник за 
ИФ):   4,6 

Однос наставник: студенти (број 
на студенти на еден наставник) 
за секоја единица одделно / 
Институт за хемија 

ХЕМИЈА  

Редовни студенти 
I година: 48 
II година: 40 
III година: 38 
IV година: 35  
IX- XII семестар: 42 

Вонредни студенти и 
Проект 35/45 
I година: 1 
II година: / 
III година: / 
IV година: 4 
IX- XII семестар: 4 

 Однос наставник: студенти (број на студенти на еден наставник за 
ИХ):  8,8 
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Однос наставник: студенти (број 
на студенти на еден наставник) 
за секоја единица одделно / 
Институт за биологија 

БИОЛОГИЈА  

Редовни студенти 
I година: 105 
II година: 74 
III година: 65 
IV година: 67  
IX- XII семестар:146 

Вонредни студенти и 
Проект 35/45 
I година: / 
II година: / 
III година: / 
IV година: / 
IX- XII семестар: / 

Однос наставник: студенти (број 
на студенти на еден наставник) 
за секоја единица одделно / 
Институт за биологија и 
Институт за хемија 

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ (БИОЛОГИЈА-ХЕМИЈА) 

Редовни студенти 
I година: / 
II година: / 
III година: / 
IV година: 1  
IX- XII семестар: 6 

Вонредни студенти и 
Проект 35/45 
I година: / 
II година: / 
III година: / 
IV година: / 
IX- XII семестар: / 

 Однос наставник: студенти (број на студенти на еден наставник за 
ИБ):  15,5 

Однос наставник: студенти (број 
на студенти на еден наставник) 
за секоја единица одделно / 
Институт за географија 

ГЕОГРАФИЈА  

Редовни студенти 
I година: 105 
II година: 80 
III година: 77 
IV година: 76  
IX- XII семестар:73 

Вонредни студенти и 
Проект 35/45 
I година: 20 
II година: 16 
III година: 5 
IV година: 14 
IX- XII семестар: 4 

 Однос наставник: студенти (број на студенти на еден наставник за 
ИГ):  35,8 

Однос наставник: студенти (број 
на студенти на еден наставник) 
за секоја единица одделно / 
Институт за етнологија и 
антропологија 

ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

Редовни студенти 
I година: 13 
II година: 8 
III година: 6 
IV година: 5  
IX- XII семестар: 24 

Вонредни студенти и 
Проект 35/45 
I година: / 
II година: 1 
III година: 4 
IV година: 1 
IX- XII семестар: 9 

 Однос наставник: студенти (број на студенти на еден наставник за 
ИЕА):  11,8 

Однос наставник: студенти (број 
на студенти на еден наставник) 
за секоја единица одделно / ПМФ 

ИНФОРМАТИКА (четиригодишни студии)  

Редовни студенти 
I година: / 
II година: / 
III година: / 
IV година: 4  
IX- XII семестар: / 

Вонредни студенти и 
Проект 35/45 
I година: / 
II година: / 
III година: / 
IV година: / 
IX- XII семестар: 10 

ИНФОРМАТИКА (тригодишни студии)  
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Редовни студенти 
I година: / 
II година: / 
III година: / 
IX- XII семестар: 33 

Вонредни студенти и 
Проект 35/45 
I година: / 
II година: / 
III година: / 
IX- XII семестар: / 

 Однос наставник: студенти (број на студенти на еден наставник за 
ИИ):  9,4 

Внатрешни механизми за 
обезбедување и контрола на 
квалитетот на студиите 

Мониторинг и  контрола на квалитетот на студиите на ПМФ се 
обезбедува на повеќе нивоа. На поодделните институти 
организација на студиите и нивна контролата спроведуваат 
рааководителите на институтите и координаторите на заводите. На 
Факултетот постои комисија за студентски молби и барања и 
наставна комисија. Покрај тоа, за квалитетот на студиите се грижат 
деканот и продеканот за настава. По завршувањето на секој 
семестар, раководителите на институтите спроведуваат анонимна 
студентска анкета, а таква анкета спроведува и продеканот за 
настава на крајот на секоја учебна година. Некои наставници 
спроведуваат анкети за своите предмети. Покрај тоа, факултетот 
спроведува и самоевелуација, а спроведувана е и надворешна 
евалуација.   

Фреквенција на 
самоевалуациониот процес 
(секоја година, на две години, на 
три години) 

Согласно Статутот на УКИМ член 307 самоевалуацијата се 
спроведува на интервали од најмногу 3 години. Самоевалуациониот 
процес се врши врз основа на Упатството за самоевалуација и 
обезбедување и оценување на квалитетот на единиците на 
Универзитетот, донесено од Универзитетскиот сенат (9 
седница/30.04.2013). 

Податоци за последната 
спроведена надворешна 
евалуација на установата 

Последната надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 
2014/15 година во рамките на надворешната евалуацијата на УКИМ, 
а од Агенцијата за евалуација на високото образование на Република 
Македонија, надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 2004г. 

Други податоци кои установата 
сака да ги наведе како аргумент 
за нејзината успешност 

Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Свети 
Кирил и Методиј“во Скопје е водечка академска институција според 
мериторни критериуми за евалуација засновани на бројноста на 
објавени научни трудови во земјата и во странство. Околу 30% од 
сите публикации во списанија со фактор на влијание објавени од 
автори од Р. Македонија, припаѓаат на трудовите објавени од 
научниот кадар на ПМФ. Според анализата направена на почетокот 
на 2015 година врз основа на базата SCOPUS, научниот кадар на 
ПМФ објавил повеќе од 2000 публикации цитирани од оваа база 
(која е една од најрелевантните бази за анализа на научната 
публицистика). 
Во програмата на УКИМ за избор на најдобри научници, ПМФ има 
свои претставници во секоја од изминативе 4 години. Покрај тоа, 
дел од научниот кадар на ПМФ е носител на престижни државни 
награди, како што се, на пример, наградата Гоце Делчев и наградата 
за најдобар научник на Претседателот на Р. Македонија, потоа, 
награди на УКИМ, како што се наградата „Св. Кирил и Методиј“ и 
плакети за заслуги,  потоа наградата на МАНУ за најдобар млад 
научник итн. 
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Карта на Институтот за биологија 

 

 
Назив на 
високообразовна 
установа 

Универзитет Св. Кирил и Методиј во Скопје 
Природно-математички факултет 
Институт за биологија 

Седиште Гази баба, Архимедова, бр. 3,  1000 Скопје 
Интернет страница  http://www.pmf.ukim.edu.mk/ 
Вид на 
високообразовната 
установа 

Јавна високообразовна установа 

Податоци за 
основачот 

Собрание на Република Македонија 

Податоци за 
последната 
акредитација 

ПРВ ЦИКЛУС 
Студиска програма по: 
- биохемија и физиологија12-32/2 од 15. 04. 2014, 13-7931/4 од 20.05.2014 
- екологија                           12-297/1 од 10.09.2012, 13-7348/4 од 30.10.2012 
- молекуларна биологија   12-297/1 од 10.09.2012, 13-7348/4 од 30.10.2012 
- биологија                          12-297/1 од 10.09.2012, 13-7348/4 од 30.10.2012 
(за наставен кадар во средното образование) 
 
ВТОР ЦИКЛУС 
- биохемиja и физиологија, 12-299,300,301,302, 303,304/1 од 28.11.2012, 
                                               03-9101/414.08.2013 
- екологија и таксономија   12-299,300,301,302, 303,304/1 од 28.11.2012,  
 (модули: наставен,              03-9101/414.08.2013 
  еколошки, таксономски) 
- молекуларна биологија,  12-299,300,301,302, 303,304/1 од 28.11.2012, 
                                              03-9101/414.08.2013 
ТРЕТ ЦИКЛУС 
- биохемиja и физиологија, 12-136/4 од 17.11.2014,  
                                               УП1бр. 14-1711 од  25.08.2015 
- екологија,                            12-136/3 од 17.11.2014,  
                                               УП1бр. 14-1711 од 25.08.2015 
-таксономија,                       12-136/2 од 17.11.2014, 
                                               УП1бр. 14-1711 од 25.08.2015 
-молекуларна биологија       12-136/5 од 17.11.2014, 
                                               УП1бр. 14-1711 од 25.08.2015 

Студиски и 
научноистражувачки 
подрачја за кои е 
добиена акредитација 

1. студиски програми на прв циклус студии: 
 - академски студиски програми – 4 

Биологија (за наставен кадар во средно образование) 
Биохемија и физиологија 
Екологија 
Молекуларна биологија  
ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ 
Биологија-хемија 

2. студиски програми на втор циклус студии:  
- постдипломски едногодишни студии – 4 студиски програми 

Еколошко-таксономска насока 
- Наставен модул 
- Еколошки модул 
- Таксономски модул 

Биохемиско-физиолошка насока 
Молекуларна биологија 
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3. студиски програми на трет циклус студии 
Студии по биохемија и физиологија 
Студии по екологија 
Студии по таксономија  
Студии по молекуларна биологија 

Единици во состав на 
високообразовната 
установа 

Во состав на УКИМ 
26 единици (21 факултет и 5 институти) 
Природно-математички факултет: 

9. Институт за биологија,  
10. Институт за географија,  
11. Институт за етнологија и антропологија,  
12. Институт за информатика,  
13. Институт за математика, 
14. Институт за физика, 
15. Институт за хемија 
16. Сеизмолошка опсерваторија 

Студиски програми 
што се реализираат во 
единицата која бара  
проширување на 
дејноста со 
воведување  на нова 
студиска програма 

Студиски програми на прв циклус студии: 
 - академски студиски програми – 4 
Акредитација (реакредитација) на четири студиски програми согласно 
член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Високото 
Образование (Сл. весник на Република Македонија бр. 17/2011) 

Податоци за 
просторот наменет за 
изведување на 
наставната и  
истражувачката  
дејност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Природно-математички факултет: 
 

-вкупна површина (во m2)  19.375 m2 (нето површина) 
-вкупен број лаборатории  116 со вкупна површина од 5.169,67 m2 
-вкупен број кабинети    156 со површина од 2.777,07 m2 
-вкупен број предавални 27 предавални + 6 амфитеатри со површина од 2.560,74 m2 
-површина по запишен студент m2  2.23 m2  
-вкупна површина на опитни станици м2 5.169,67  m2  
-други простории:  простории за академскиот кадар и други вработени 
 
Институт за биологија:                               

 
1. Вкупна површина                                                               1894 м2 
2. Вкупна површина (простор за изведување настава)        1432 м2  
4. Број на амфитеатри    2                                                       244 м2 
5. Број на предавални     2                                                       134 м2 
6. Број на лаборатории    9                                                      568 м2 
7. Научноистражувачки лаборатории    14                             486 м2 
 

Дидактички простор 

    

вид на дидактички простор број површина 
во м2 

бр. на 
седишта 

објект/објект 2     

амфитеатри 1 + 1 243,7 80+155 

предавални, сали, вежбални 3 201,75 3*30 
просторија за изведување на 
нумерички вежби / / / 

компјутерски училници 1 35 18-20 
лаборатории за експериментални 
истражувања 9 635,1 180 
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и 
 
 
Податоци за опремата 
за изведување на 
наставната и 
истражувачка дејност 

лаборатории за изведување на 
аудиториски вежби / / / 

демонстрациони вежби 14**     
лаборатории за изведување 
научноистражувачка д. 

15 496,51 
  

предучилишни установи, основни и 
средни училишта за изведување 
хоспитации по предметот методика 

/ / / 

/ / / 

сали, вежби       
кабинети за наставно-научниот 
кадар 

28 462,87 
  

друго       
** Во лабораториите за изведување современа научно-истражувачка дејност 
воедно се изведуваат дел од демонстрационите вежби.   

Објекти и површина за изведување огледна настава 

вид на простор  
фарми за изведување огледна настава*  
ботаничка градина, резервати 
*Дополнителни простории: 
Библиотека (магацин) 
Магацин 
Припремна лабораторија 
Клима комора за растителни  култури 
Аквариум 
Апсорбер 
Перална 
Инсектариум  
Хербариум  
Херпетолошка збирка 
Фотолабораторија 
Библиотека 
Миколошка збирка 
Објект за аклиматизација, репродукција и одгледување на 
 ендемични, реликтни и лековити растенија од флората на Р. Македонија 
* Фармите (штали) во кои се одгледуваат (размножуваат)  лабораториски 
животни (стаорци и глувци), покрај за научно-истражувачки активности, се 
користат и за наставната дејност, пред се за изведување на  
практичната настава по соодветните предмети. 
 

 
Институт за биологија: 

• Спектрофотометри 
• Атомски апсорпционен спектрометар 
• PCR termocycler 
• Real-time PCR 
• Секвенционатор 
• Хидраулични преси 
• Nucleic Acid Extractor 
• Рефрактометри 
• Микроскопи 
• Стереомикроскопи 
• Флуоресцентен микроскоп   
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• Микротоми 
• Ултрамикротоми 
• Slide stainers 
• Муфлонова печка за согорување 
• Микробранова печка 
• UV трансилуминатор 
• Дестилатори за вода 
• Редестилатор  
• Торзиона вага 
• Аналитички ваги 
• Технички ваги 
• pH метри 
• Кондуктометри 
• Оксиметри 
• Центрифуги 
• Микроцентрифуги 
• Магнетни мешалки 
• Автоклави 
• Ултрасоничен хомогенизатор 
• Ламинари 
• Лиофилизатор 
• HPLC 
• Кадички за електрофореза 
• Фрижидери за замрзнување на -80oC 

Друга опрема 
 

Број на студенти за 
кои е добиена 
акредитацијата 

За ПРВ ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 
редовни: 1188; со кофинансирање 730; вонредни: 721  
вкупен број на студенти запишани на четири студиски програми на Институт 
за биологија- 430 и на двопредметната студиска програма биологија-хемија- 
33 
За ВТОР ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 200 

Број на студенти (прв 
пат запишани) 

ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ: Прв пат во прва година 513 
вкупен број на студенти за прв пат запишани на четири студиски програми на 
Институт за биологија- 81, а на двопредметната студиска програма биологија-
хемија- 7 
ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ: 56 

Број на лица во 
наставно-научни, 
научни и наставни 
звања 

Структура на наставничкиот кадар по наставно научни, научни, наставни и 
соработнички звања 
Редовен професор       17 
Вонреден професор      6 
Доцент                           7 
Асистент                        2 

Број на лица во 
соработнички звања 

Структура на соработничкиот кадар по наставно-научни, наставни и 
соработнички звања  
Асистенти      2 

Однос наставник: 
студенти (број на 
студенти на еден 
наставник) за секоја 
единица одделно / 
Институт за биологија 

Редовни студенти на Биологија 
I година: 105 
II година: 74 
III година: 65 
IV година: 67  
IX- XII семестар:146 
Однос наставник: студенти (број на студенти на еден наставник за ИБ):  15,5 

Внатрешни механизми 
за обезбедување и 
контрола на 

Реализација на наставниот процес,  оценување на студентите, 
развој на предметните содржини,  изработка на дипломски работи.  
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квалитетот на 
студиите 

Оценка на квалитетот на наставата од страна на студентите со анкети на 
крајот од секој семестар за секој предмет (се спроведува на ниво на Институт 
или на ниво на Факултет), а спроведуваат индивидуално и наставниците. 
Покрај тоа, факултетот спроведува и самоевелуација, а спроведувана е и 
надворешна евалуација. 
Оценка на квалитетот на студиската програма на дипломирани студенти (при 
доделување на  диплома) 
Други облици на евалуација (од страна на други ресурси и логистика на 
наставниот процес) 
Согласно Статутот на УКИМ член 307 самоевалуацијата се спроведува на 
интервали од најмногу 3 години. Самоевалуациониот процес се врши врз 
основа на Упатството за самоевалуација и обезбедување и оценување на 
квалитетот на единиците на Универзитетот, донесено од Универзитетскиот 
сенат (9 седница/30.4.2013) 

Податоци за 
последната 
спроведена 
надворешна 
евалуација на 
установата 

Надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 2014/15 година во рамките 
на евалуацијата на УКИМ  

Други податоци кои 
установата сака да ги 
наведе како аргумент 
за нејзината 
успешност 

Природно-математичкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“во Скопје е водечка академска институција според мериторни крите-
риуми за евалуација засновани на бројноста на објавени научни трудови во 
земјата и во странство. Околу 30% од сите публикации во списанија со фактор 
на влијание објавени од автори од Р. Македонија, припаѓаат на трудовите 
објавени од научниот кадар на ПМФ. Според анализата направена на 
почетокот на 2015 година врз основа на базата SCOPUS, научниот кадар на 
ПМФ објавил повеќе од 2000 публикации цитирани од оваа база (која е една 
од најрелевантните бази за анализа на научната публицистика). 
Во програмата на УКИМ за избор на најдобри научници, ПМФ има свои 
претставници во секоја од изминативе 4 години. Покрај тоа, дел од научниот 
кадар на ПМФ е носител на престижни државни награди, како што се, на 
пример, наградата Гоце Делчев и наградата за најдобар научник на 
Претседателот на Р. Македонија, потоа, награди на УКИМ, како што се 
наградата „Св. Кирил и Методиј“ и плакети за заслуги,  потоа наградата на 
МАНУ за најдобар млад научник итн. 
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 1а. Општ дескриптор на квалификации  

 
Тип на 

дескриптори Општ дескриптор на квалификациите 

Знаење и 
разбирање - Покажува знаење и разбирање во областа на биологијата кое се 

надградува врз претходното образование и обука, вклучувајќи и 
познавање во доменот на теоретски, практични, концептуални, 
компаративни и критички перспективи во биологијата според 
соодветната методологија од различни биолошки дисциплини. 

- Разбирање на соодветните области од биологијата и познавање на 
тековните прашања во врска со научните истражувања и новите 
извори на знаење. 

- Покажува знаење и разбирање за разни теории и методологии од 
различни биолошки дисциплини. 

Примена на 
знаењето и 
разбирањето 

- Може да го примени знаењето на професионален начин во 
професијата во својство на соработник (во образованието, 
научните институции, лабораториите, владините организации на 
централно и локално ниво итн.). 

- Покажува компетенции за идентификација, анализа и решавање 
проблеми од најразлични области на биологијата 

- Способност за пронаоѓање и поткрепување аргументи во рамките 
на биологијата. 

Способност за 
проценка - Способност за прибирање, анализирање, оценување и 

презентирање информации, идеи, концепти од релевантни 
податоци. 

- Донесување соодветна проценка земајќи ги предвид личните, 
општествените, научните и етичките аспекти. 

- Способност да оценува теоретски и практични прашања, да дава 
објаснување за причините и да избере соодветно решение. 

Комуникациски 
вештини - Способност да комуницира и дискутира како со стручната, така и 

со нестручната јавност, за информации, идеи, проблеми и 
решенија кога критериумите за одлучување и опсегот на задачата 
се јасно дефинирани. 

- Способност за независно и тимско учество, со професионален 
пристап, во специфични, научни и интердисциплинарни дискусии 
што е од особено значење на интердисциплинарноста на голем 
број од биомедицинските дисциплини. 

Вештини на 
учење 

- Презема иницијатива да ги идентификува потребите за 
стекнување продлабочени знаења од нутриционизмот и учење со 
висок степен на независност и одговорност. 
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1б. Специфични дескриптори на квалификации за студиската програма по 
Нутриционизам 

 
1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити  
 
 

Студиската програма по нутриционизам се состои од 4 години (8 семестри) со што 
студентите добиваат 240 кредити. 

Професионалната титула по завршување на првиот циклус студии и одбрана на 
дипломска тема е Дипломиран нутриционист (Дипл. нутр.). 

Овие додипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII/2 степен 
образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. 
Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво 
на студии - втор циклус на студии организиран од Институтот за биологија и тоа во различни 
области на биохемијата и физиологијата (експериментална, фундаментална, апликативна и 
развојна), како и од областа на молекуларната биологија, микробиологијата и технологијата. 
 

Тип на 
дескриптори Дескриптори на квалификациите 

Знаење и 
разбирање 

- Покажува општи знаења од природните и математичките науки 
(математика-статистика, неорганска и органска хемија и 
биологија). 

- Покажува познавања од голем број биолошки дисциплини кои 
се основа за разбирањето на биохемиските и физиолошките 
процеси на разни нивоа на биолошката организација. 

- Демонстрира продлабочени знаења од дисциплините за состав на 
храната како и токсиколошки дисциплини: токсиколошки 
ефеки на прехранбените производи, поврзување на функцијата 
на живиот организми со нутритивниот статус.   

      Покажува продлабочени знаења за генетските, односно 
молекуларните промени во функција на нутритивната 
адаптација.  

Примена на 
знаењето и 
разбирањето 

- Поседува способност и доволно искуство за проучување на 
функционирањето на сите нивоа на биолошка организација, 
вклучувајќи го организмот како целина;  

- Стекнатите знаења може да ги искористи во идентификување 
на нормално функционирање на организмите (микроорганизми, 
растителни и животински организми), согледување и 
идентификување на нутритивните причини за промени и 
иреверзибилноста во функционирањето на организмите.  

- Поседува знаења за биохемиските и молекуларните процеси на 
ниво на клетка, како и физиолошките процеси на ниво на цел 
организам, како и алтернативните патишта на метаболичките 
процеси при промени во начинот на исхрана.  

- Поседува оригиналност во апликацијата на стакнатите знаења, 
кои можат да се користат за креирање на нови диететски и 
нутритивни модели.  

- Стекнува искуство самостојно да врши квалитативни и 
квантитативни анализи на различни прехрамбени суровини и 
продукти, да се вклучи во производствениот процес на 
прехрамбени продукти и да се прилагоди на динамиката на 
истиот.  
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- Стекнатите знаења може да ги примени во здравствени, 
образовни, угостителски и други соодветни институции 
(Министерства) во Р. Македонија.  

Способност за 
проценка 

- Поседува доволно знаење и преку соработка со медицински 
лица може да учествува во анализа на комплексните 
биохемиски, физиолошки, имунолошки, генетски, молекуларни 
и останати клинички резултати кои се однесуваат пред се на 
болестите на метаболизмот. 

- Поседува способност и доволно знаење со примена на 
соодветни аналитички методи и во соработка со медицински 
лица да изврши оценка за нутритивен статус на пациенти со 
различни заболувања.  

- Поседува способност и доволно знаење во соработка со 
медицински лица да врши проценка на состојбата на 
пациентите и изготвува соодветни препораки за промени во 
нутритувниот режим. 

- Демонстрира знаење и во соработка со лица од прехрамбената 
технологија може да учествува во контрола на 
производствените процеси за прехрамбени производи и  
манипулација со истите. 

Комуникациски 
вештини 

- Способност за тимска работа и за активна соработка внатре во 
групата, преку споделување одговорности и задачи. 

- Способност за комуникација со широката јавност, надлежните 
институции (министерства, истражувачки центри, лаборатории, 
образовни институции). 

- Способност за јасно и недвосмислено презентирање заклучоци, 
факти и резултати од истражувања, пред стручната јавност, 
како и способност за прилагодување на стилот и формата на 
изразување пред нестручната јавност. 

- Ефективно учество во мултидисциплинарни тимови од 
областите на природните, биолошките, биохемиските, 
медицинските,  биотехничките и технолошките науки.  

- Преземање значајна одговорност како за индивидуалните, така 
и за колективните резултати, иницирање и водење на 
активности. 

Вештини на учење - Преземање иницијатива за идентификување на потребите за 
учење за понатамошно професионално унапредување, со висок 
степен на самостојност во одлучувањето. 

- Редовно следење на најновите достигнувања и научните текови 
во областа на нутриционизмот преку семинари, конференции, 
обуки, тренинзи итн. 

 
2 а. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет на 

Природно-математичкиот факултет (Прилог 1а) 
 

Одлуката за усвојување на студиската програма по нутриционизам на Институтот за 
биологија од Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот факултет е дадена во 
документацијата доставена од страна на ПМФ (Прилог 1а). 
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2б. Извештај од одборот за соработка и доверба со јавноста на Природно-математичкиот 
факултет  (Прилог 1б) 
 
Извештај од одборот за соработка и доверба со јавноста на Природно-математичкиот 

факултет за усвојување на студиската програма нутриционизам (Прилог 1б)    
 

3. Одлука за усвојување на студиската програма од Ректорската управа или 
Универзитетскиот сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје (Прилог 2) 
 

Одлуката за усвојување на студиската програма по нутриционизам на Институтот за 
биологија при Природно-математичкиот факултет од Ректорската управа или Универзитетскиот 
сенат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје е дадена во документацијата доставена 
од страна на УКИМ (Прилог 2). 
 
 
4. Научно-истражувачко поле, подрачје, и област на студиските програми 
 
Студии по нутриционизам. 
 

Научно-истражувачко поле: природно-математички науки 
Подрачје: Биологија 
Област: Друго  

 
 
5. Вид на студиската програма 
 

Студиската програма по нутриционизам претставува академски студии. 
 
 
6. Степен на образование 
  

Прв циклус на студии. 
 
 
7. Цел и оправданост за воведување на студиската програма по Нутриционизам 
 

Институтот за биологија, како средиште на високообразовната настава, на научните и 
апликативните истражувања во областа на биологијата е составен дел на Природно-
математичкиот факултет. Институтот за биологија постои од 1946 година, со основањето на 
Природно-математичкиот оддел во рамките на Филозофскиот факултет во Скопје. Наставно-
научната и апликативната дејност на Институтот за биологија се остварува со помош на 30 
доктори на науки (наставници) и 2 магистри, пет технички соработници и еден лаборант. Во 
работата на Институтот за биологија учествуваат и голем број технички лица кои помагаат во 
изведувањето на практичната настава во рамките на првиот и вториот циклус студии кои 
организирани од Институтот за биологија.   

На Природно-математичкиот факултет, во рамките на Институтот за биологија, веќе 
подолго време постојат четири јасно издиференцирани студии, по кои се работи, односно се 
образуваат соодветни кадри: Студии по биологија - наставни кадри во средното образование, 
(за формирање профил професор по биологија); Студии по биохемија и физиологија (за 
формирање профил дипломиран инженер по биологија – биохемија и физиологија); Cтудии по 
екологија (за формирање профил на дипломиран еколог) и Студии по молекуларна биологија, за 
формирање профил на молекуларен биолог. 
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Сепак, современите текови во науката и образованието, налагаат потреба од континуирано 
воведување на нови наставни содржини кои ќе овозможат следење на новите трендови и 
обезбедување на кадри способни да се соочат со предизивиците на современото општество и 
пазарот на трудот. Во таа насока скоро секојдневно се објавуваат бројни научни откритија кои 
придонесуваат кон подобро разбирање на биолошките процеси. Последователно новите 
откритија и сознанија од областа на биологијата доведуваат и ја наметнуваат потребата да 
истите се вклопат во наставните програми. Само на таков начин студентите ќе се здобиваат со 
нови, современи знаења кои би можеле да ги применат во научно-истражувачките, 
апликативните и едукативните процеси врзани со нивното професионално ангажирање. За таа 
цел Институтот за биологија подготви Предлог-проект за воведување нова насока од областа на 
Нитриционизмот или науката за начинот на исхрана, како апликативна природна наука која го 
проучува односот помеѓу човекот и начинот на исхраната, односно импликациите кои 
произлегуваат од тој однос и се рефлектираат на физиолошкиот, биохемискиот и психолошкиот 
аспект на животот. Причината за отварање додипломски студии од областа на нутриционизмот 
ја гледаме во се поизразената потреба за образување на стручни кадри кои ќе бидат оспособени 
за работа на работни места поврзани со планирање и организација на исхраната, контрола на 
квалитет на храната како и едукација и промоција на здравиот начин на исхрана. Овој студиски 
пакет од областа на нутриционизмот е современо конципиран програм од интердисциплинарна 
природа. Централно место во програмата е дадено на исхраната на човекот како еден од 
најважните фактори за зачувување на здравјето. Со цел да бидат оспособени компетентно и 
високопрофесионално да ги решаваат прашањата поврзани со начинот на исхрана во насока на 
зачувување на човековото здравје, нужно е студентите на ниво на додипломски студии да се 
стекнат со знаења во современите достигнувања од базичните биолошки научни дисциплини 
како анатомија, физиологија, биохемија, микробиологија и генетика. Со комбинирање на 
теоретските сознанија со практичното искуство, студентите ќе стекнат вештини кои ќе им 
овозможат да делуваат како компетентни професионалци и стручњаци во областите наука за 
храна и нутриционизам. Специфичноста на овој студиум е неговата насоченост према 
локалната исхрана, како и значењето на различните бионамирници и природни производи 
специфични за Република Македонија, во секојдневната исхрана. Не помалку застапена е и 
медитеранската култура на исхрана во својство на одржување на здравјето. Особено внимание 
ќе се обрне на примената на природни екстракти и ароматични производи, како во исхраната 
така и во терапијата на најразлични нарушувања на човековото здравје. Исто така, посебно 
внимание ќе се даде и на важноста на печурките во исхраната, а особено на нивните 
токсиколошки компоненти и влијанието врз здравјето на човекот. 

 
 

8. Години и семестри на траење на студиската програма 
 
 Предложената студиска програма трае четири години т.е. осум семестри. 
 
 
9. ЕКТС кредити со кои се стекнува студентот 
 
 Предложената студиска програма овозможува стекнување на минимум 240 ЕКТС 
кредити. 
 
 
10. Начин на финансирање 
 

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и вонредни 
студенти на студиите на Институтот за биологија. 
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11. Услови за запишување 
 

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. 
Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските 
прописи и препораките на Министерството за образование и наука.  

- Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни 
студии) на Институтот за биологија имаат кандидати кои положиле државна или 
меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за 
биологија имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование 
или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со 
четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати 
со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред 
учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.  

- На прв циклус студии на Институтот за биологија можат да се запишат и кандидати што 
имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја 
утврдува Институтот за биологија и ја објавува ПМФ.  

 
 
12. Информација за продолжување на образованието 
 

Дипломираните студенти на насоката Нутриционизам на Институтот за биологија можат 
да го продолжат студирањето на веќе акредитираните насоки на вториот циклус на студии: 
биохемиско-физиолошка и насоката молекуларна биологија. Исто така, дипломираните 
студенти можат да се запишат на друга насока од втор циклус на некој од сродните факултети 
при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ и другите приватни и државни високообразовни 
институции во Република Македонија или во странство.  

 
 

13. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 
задолжителни предмети, листа на изборни предмети од студиската програма како и 
предмети од Универзитетската слободна листа на изборни предмети и дефиниран начин 
на избор на предметите 
 

Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети  
 
Во рамките на студиите по нутриционизам е запазен пропишаниот сооднос помеѓу 

задолжителните и изборните предмети (60:30:10). Во следната табела е даден точниот 
процентуален сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети: 
 
 
Студиска програма 

Вкупно Задолжителни 
предмети 

Изборни 
предмети 

100% 60% 30% 10% 
     
     
Нутриционизам 37 

 
22 

 
11 4 

 
Застапеност во проценти  59,0% 30,0% 11,0% 
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Структура на студиската програма по нутриционизам 
 

Структура на студиската програма по нутриционизам на Институтот за биологија по 
семестри е дадена во следната табела (П - предавања, Л - лабораториски вежби, К - кредити) 
 
Студии по нутриционизам 
 

Код на 
предметот Предмет П Л К 

1. семестар 
БН1001 ХЕМИЈА 3 3 6 

БН1002 ОСНОВИ НА АНАТОМИЈА  2 2 4 

БН1003 ЗООЛОГИЈА 3 3 6 

БН1004 ЦИТОЛОГИЈА 4 4 8 

БН1005 СПОРТ И ЗДРАВЈЕ*   2 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 2 2 4 

 Вкупно  14 14 30 

2. семестар 
БН2006 ОРГАНСКА, ТРАДИЦИОНАЛНА,  БРЗА И БАВНА ХРАНА  3 3 7 
БН2007 ХИСТОЛОГИЈА 3 3 7 
БН2008 ОРГАНСКА ХЕМИЈА 3 3 7 
 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 2 2 5 
 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 2 2 4 
 Вкупно 13 13 30 

 Летна пракса во времетраење од 30 дена    

3. семестар 
БН3009 БИОХЕМИЈА  4 4 10 

БН3010 ИСХРАНА КАЈ РАЗЛИЧНИ ВОЗРАСНИ ГРУПИ 3 3 8 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 3 3 7 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 2 2 5 

 Вкупно 12 12 30 

4. семестар 
БН4011 ГЕНЕТИКА 4 4 9 

БН4012 ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 1 2 2 5 

БН4013 ФИЗИОЛОГИЈА  4 4 9 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 3 3 7 
 Вкупно 12 12 30 
 Летна пракса во времетраење од 30 дена     
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5. семестар  
БН5014 ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 2 2 2 5 

БН5015 МИКРОБИОЛОГИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА 4 4 10 

БН5016 МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА 4 4 10 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ  2 2 4 

 Вкупно 12 12 29 

6. семестар  
БН6017 РАСТИТЕЛНИ СЕКУНДАРНИ МЕТАБОЛИТИ 3 3 7 

БН6018 ПРЕХРАНБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 3 3 7 

БН6019 ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА 3 3 7 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 2 0 4 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 3 3 6 
 Вкупно 13 11 31 

 Летна пракса во времетраење од 30 дена    

7. семестар  
БН7020 ИМУНОЛОГИЈА 3 3 7 

БН7021 
ПРОЦЕНКА НА НУТРИТИВЕН СТАТУС И НУТРИТИВНИ 
ПОТРЕБИ 

3 3 6 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 2 2 5 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 2 2 6 

 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ  2 2 4 

 Вкупно 11 11 28 

8. семестар 
БН8022 ИСХРАНА КАЈ РАЗЛИЧНИ ЗДРАВСТВЕНИ СОСТОЈБИ 3 3 6 

БН8023 СПЕЦИЈАЛНА ИСХРАНА 3 3 7 
 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 2 2 5 
 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ  2 2 4 
 ИЗБОРЕН ПРЕДМЕТ 2 2 4 
 Дипломска работа 0 6 6 

 Вкупно 13 19 32 

 Летна пракса во времетраење од 30 дена    

 
• Предметот Спорт и здравје е вклучен во студиската програма согласно одлуката на УКИМ бр. 09-498/2 од 

08.04.2015 година.  
 

Студиската програма по Нутриционизам вклучува изработка и одбрана на дипломска 
работа која е вреднувана со 6 ЕКТС. Студентите може да ја изработат дипломската работа на 
една од Катедрите при Институтот за биологија. 

Во рамките на студиската програма по нутриционизам студентите ги запишуваат сите 
задолжителни предмети. Триесет проценти од изборните предмети студентите ги бираат од 
листата на изборните предмети за студиската програма на Природно-математичкиот факултет. 
Останатите десет проценти од изборните предмети студентите можат да ги изберат од листата 
на акредитирани предмети од единицата и/или од единиците на УКИМ. Исто така, студентите 
од оваа студиска програма можат да изберат како изборен предмет задолжителни и/или изборни 
предмети од другите студиски програми кои се акредитирани на Институтот за биологија, 
ПМФ. 
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Листа на задолжителни предмети 
 
 Листата на задолжителните предмети е дадена во следната табела. 
 

Код Задолжителен предмет 
БН1001 ХЕМИЈА 
БН1002 ОСНОВИ НА АНАТОМИЈА  
БН1003 ЗООЛОГИЈА 
БН1004 ЦИТОЛОГИЈА 
БН1005 СПОРТ И ЗДРАВЈЕ 
БН2006 ОРГАНСКА, ТРАДИЦИОНАЛНА,  БРЗА И БАВНА ХРАНА  
БН2007 ХИСТОЛОГИЈА 
БН2008 ОРГАНСКА ХЕМИЈА 
БН3009 БИОХЕМИЈА  
БН3010 ИСХРАНА КАЈ РАЗЛИЧНИ ВОЗРАСНИ ГРУПИ 
БН4011 ГЕНЕТИКА 
БН4012 ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 1 
БН4013 ФИЗИОЛОГИЈА  
БН5014 ИСХРАНА И МЕТАБОЛИЗАМ 2 
БН5015 МИКРОБИОЛОГИЈА СО МИКРОБИОЛОГИЈА НА ХРАНА 
БН5016 МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА 
БН6017 РАСТИТЕЛНИ СЕКУНДАРНИ МЕТАБОЛИТИ 
БН6018 ПРЕХРАНБЕНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
БН6019 ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА 
БН7020 ИМУНОЛОГИЈА 
БН7021 ПРОЦЕНКА НА НУТРИТИВЕН СТАТУС И НУТРИТИВНИ 

ПОТРЕБИ 
БН8022 ИСХРАНА КАЈ РАЗЛИЧНИ ЗДРАВСТВЕНИ СОСТОЈБИ 
БН8023 СПЕЦИЈАЛНА ИСХРАНА 

 
 
Листа на изборни предмети за студиската програма 
 

Листата на изборните предмети за студиската програма е дадена во следната табела. 
 

Код Изборни предмети за студиска програма 
БН1124 ВОВЕД ВО НУТРИЦИОНИЗАМ 
БН2125 МАКРО И МИКРОНУТРИТИВЕН СОСТАВ НА ХРАНА 
БН2126 НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ 
БН3127 НУТРИТИВНА И МЕДИЦИНСКА ВРЕДНОСТ НА ГАБИ 
БН3128 БИОСТАТИСТИКА 
БН4129 БИОЛОШКИ ОСНОВИ НА ХРАНАТА 
БН6130 ПРОЦЕНКА НА РИЗИК ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 
БН6131 ТОКСИКОЛОГИЈА НА ХРАНА 
БН7132 БИОЛОШКА  АКТИВНОСТ НА РАСТИТЕЛНИ  ЕКСТРАКТИ 
БН7133 ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ 
БН8134 ПСИХОЛОГИЈА НА ПРЕХРАНА 
БМ6112 МЕЃУКЛЕТОЧНИ КОМУНИКАЦИИ 
БМ7113 ГЕНОМИКА И ПРОТЕОМИКА 
БФ7113 ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА 
ББ6232 БИОЛОГИЈА НА КАНЦЕРОТ 
БМ8114 ЦИТОГЕНЕТИКА 
БМ0200 ИМУНОГЕНЕТИКА 
БЕ7131 ЕКОФИЗИОЛОГИЈА 
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Листа на предмети од Универзитетската листа на изборни предмети 
Листата на предмети од Универзитетската листа на изборни предмети е дадена во 

следната табела. 
 

Код Предмети од Универзитетска листа на изборни предмети 
БН5235 ОТРОВНИ ГАБИ, ТОКСИНИ И СИНДРОМИ 
БН5236 ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 
БН5237 МЕД И ПРОДУКТИ НА МЕДОТ 
БН7238 БИОЛОШКИ АКТИВНИ КОМПОНЕНТИ ВО ЛЕКОВИТИ РАСТЕНИЈА 
БН7239 ЛЕКОВИТИ, АРОМАТИЧНИ И ЗАЧИНСКИ РАСТЕНИЈА  
БН7240 ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА 
БН8241 ПРОБИОТИЦИ И ПРЕБИОТИЦИ  
БН8242 НУТРИГЕНОМИКА  
БН8243 МЕДИЦИНСКИ ГАБИ 
БН8244 БИОХЕМИЈА НА ХРАНА 
БН8245 СПОРТСКИ СУПЛЕМЕНТИ 
БН8246 ПАРАЗИТОЛОГИЈА 

 
 
 
Начин на избор на предмети 
 

Во рамките на сите четири студиски програми студентите ги запишуваат сите 
задолжителни предмети. Триесет проценти од изборните предмети студентите ги бираат од 
листата на изборните предмети на Природно-математичкиот факултет (дадени во Прилог 3). 
Останатите десет проценти од изборните предмети студентите можат да ги изберат од листата 
на акредитирани предмети од единицата и/или од единиците на УКИМ. Исто така, студентите 
од оваа студиска програма можат да изберат како изборен предмет задолжителни и изборни 
предмети од другите студиски програми кои се акредитирани на Институтот за биологија, 
ПМФ. 
 
 
14. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 
 

Институтот за биологија, својата наставна, научна и апликативна активност ја изведува 
во просториите на зградата на Природно-математичкиот факултет. Со развојот на 
лабораториите за практична настава за студентите и за научните истражувања на членовите 
вработени на Институтот се следи организационата поставеност на Институтот за биологија. 
Имено, на Институтот се развиле и сега функционираат лаборатории кои третираат различни 
области од ботаника, систематика, физиологија и биохемија на растенијата, култура на 
растителни ткива, микробиологија, биотехнологија, цитогенетика, фитоценологија, екологија на 
растенијата, микологија, зоологија, хистологија, цитологија, молекуларна биологија, 
систематика, биодиверзитет, анимална екологија, физиологија, биохемија, имунологија, 
ензимологија, анимална екофизиологија. Лабораториите располагаат со основната опрема за 
изведување на современи и значајни истражувања од посебните научно-истражувачки области. 
Потребно е да се нагласи дека не престануваат напорите на членовите на Институтот за 
осовременување на лабораториите со современи апарати и со воведување на нови методи. 
Наставата по одделни предмети ќе се одвива на други факултети во рамките на Универзитетот 
„Св. Кирил и Методиј“: Медицински факултет, Технолошко-металуршки факултет, Факултетот 
за земјоделство и храна и др. Исто така, наставата по некои базични предмети од областа на 
природните науки ќе се одвива на други институти при Природно-математичкиот факултет 
(Институт за физика, Институт за хемија, Институт за математика). 
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Просторни капацитети на Институтот за биологија 

 

Простории Број Забелешка 

Амфитеатри 2 По потреба се користат и други амфитеатри на ПМФ  

Предавални 3 Предавалните се со капацитет од 20 до 40 места за студенти 

Вежбални 8 Предавалните се со капацитет до 25 места за студенти 

Лаборатории 16 
Секоја лабораторија е опремена со соодветни лабораториски 
инструменти и материјали (хистолошка, еколошка, 
биохемиска, физиолошка, микробиолошка, миколошка...)  

Кабинети 26  

Ботаничка градина 1 
Ботаничката градина зафаќа простор од околу 30ha и располага 
со повеќе објекти за одгледување растенија, експериментални 
површини и административни објекти 

Библиотека 1 Библиотеката на Институтот за биологија е сместена во една 
основа и една помошни простории 

Аквариум 1  

Штали за 
експериментални животни 2 Штали за лабораториски стаорци и лабораториски глувци 

Научни збирки 5 

Хербариум, колекција на габи, колекција на дијатомеи, 
колекција на микроорганизми, колекција на инвертебрати и 
колекција на вертебрати.  

Сите се сместени во наменски простории. 

Теренски станици 1 Теренска станица во Маврово за изведување на теренската 
настава по предмети од екологијата 

Компјутерски центар 1 Опремен со 18 компјутери (поврзани на интернет) кои ги 
користат студентите без ограничувања 

 
 
 
15. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 
 
 Предавалните, вежбалните и лабораториите на Институт за биологија располагаат со 
соодветна опрема која постојано се надградува и модернизира. 
 
Основни наставни помагала 
 

Сите амфитеатри, предавални и вежбални се комплетно опремени со основни наставни 
помагала. Во сите амфитеатри и предавални се поставени табли за пишување, компјутер 
(поврзан на интернет), видеобим, платно за проекција, а по потреба може да се користат и 
графоскоп и слајд-проектор. Вежбалните се опремени со соодветни лабораториски маси, табли 
за пишување, компјутер, а по потреба може да се користат и видеобим, графоскоп, 
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слајдпроектор, нагледни цртежи. Покрај тоа, во пет вежбални се поставени светлосни 
микроскопи и стереомикроскопи.  
 
Лабораториска опрема и материјали 
 
 Во следната табела е даден преглед на основните инструменти и апарати кои се користат 
во наставата во изведување на специфични делови од практичната настава на Институтот за 
биологија. 
 

• Спектрофотометри 
• Атомски апсорпционен спектрометар 
• PCR termocycler 
• Real-time PCR 
• Секвенционатор 
• Хидраулични преси 
• Nucleic Acid Extractor 
• Рефрактометри 
• Микроскопи 
• Стереомикроскопи 
• Флуоресцентен микроскоп 
• Микротоми 
• Ултрамикротоми 
• Slide stainers 
• Муфлонова печка за согорување 
• Микробранова печка 
• UV трансилуминатор 
• Дестилатори за вода 

• Редестилатор  
• Торзиона вага 
• Аналитички ваги 
• Технички ваги 
• pH метри 
• Кондуктометри 
• Оксиметри 
• Центрифуги 
• Микроцентрифуги 
• Магнетни мешалки 
• Автоклави 
• Ултрасоничен хомогенизатор 
• Ламинари 
• Лиофилизатор 
• HPLC 
• Кадички за електрофореза 
• Фрижидери за замрзнување на -80oC 

 
 За изведување на практичната настава се користат бројни лабораториски 
материјали (материјали за микроскопски техники, лабораториска стакларија и 
хемикалии и сл.). 
 
 
16. Предметни програми со информации согласно со членот 4 од овој правилник 

(Прилог бр. 3) 
 

Предметни програми се доставени во Прилог 3 од овој Предлог-проект. 
Предметните програми за задолжителните и изборните предмети се дадени во прилог 3. 
 
 
17. Список на наставен кадар со податоци наведени во членот 5 од овој правилник 

(Прилог бр. 4) 
 
 Во Прилог 4 од овој Предлог-проект се доставени податоците за ангажираниот 
наставен кадар во изведувањето на наставата за студиската прогрма по нутриционизам.  

Кусиот преглед на наставниот кадар на Институтот за биологија е прикажан на 
следната табела:  

 
Наставници Број 

Редовни професори  17 
Вонредни професори  6 
Доценти  7 
Асистенти  2 



 32 

Вкупно наставници и соработници  32 
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Редовни професори 
 

1. Академик д-р Владо Матевски - наставник за група предмети од областа на 
ботаника. Област на научен интерес: Систематика и филогенија на виши 
растенија  

2. Проф. д-р Џоко Кунгуловски - наставник за група предмети од областа на 
Микробиологија. Област на научен интерес: Микробиологија и Биотехнологија.  

3. Проф. д-р Бранко Мицевски - наставник за група предмети од областа на 
Зоологија. Област на научен интерес: Систематика и екологија на ‘рбетници, 
Биогеографија, Биодиверзитет на рбетници на Македонија.  

4. Проф. д-р Ицко Ѓоргоски - наставник за група предмети од областа на 
Физиологија и имунологија. Област на научен интерес: Анимална физиологија и 
имунологија. 

5. Проф. д-р Светислав Крстиќ - наставник за група предмети од областа на 
Алгологија. Област на научен интерес: Алгологија, хидроекологија. 

6. Проф. д-р Ленка Цветановска - наставник за група предмети од областа на 
Растителна физиологија и Дидактика. Област на научен интерес: Растителна 
физиологија и биохемија.  

7. Проф. д-р Љупчо Меловски - наставник за група предмети од областа на 
Растителна екологија. Областа на научен интерес: Растителна екологија.  

8. Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска - наставник за група предмети од 
областа на анимална физиологија, екофизиологија и ензимологија. Област на 
научен интерес: екофизиологија, ензимологија и екотоксикологија од аспект на 
температурна регулација. 

9. Проф. д-р Митко Караделев - наставник за група предмети од областа на 
микологија и образование. Област на научен интерес: микологија и методика на 
наставата по биологија. 

10. Проф. д-р Митко Костадиновски - наставник за група предмети од областа на 
ботаника. Област на научен интерес: Систематика и филогенија на виши 
растенија и вегетација.  

11. Проф. д-р Ирена Тавчиовска-Василева - наставник за група предмети од 
областа на општа биологија, хистологија и ембриологија. Област на научен 
интерес: општа биологија, хистологија и ембриологија.  

12. Проф. д-р Стое Смиљков - наставник за група предмети од областа на 
Зоологија и Органска еволуција. Област на научен интерес: Систематика и 
екологија на безрбетници и Органска еволуција 

13. Проф. д-р Дана Прелиќ - наставник за група предмети од областа на Анимална 
екологија и биогеографија. Област на научен интерес: Анимална екологија.  

14. Проф. д-р Гордана Димеска - наставник за група предмети од областа на 
Генетика. Област на научен интерес: Цитогенетика, мутагенеза. 

15. Проф. д-р Маја Јорданова - наставник за група предмети од областа на 
Анимална цитологија, хистологија и еволуција. Област на научен интерес: 
Анимална цитологија и хистологија и хистолошки биомаркери.  

16. Проф. д-р Сашо Панов - наставник за група предмети од областа на 
Молекуларна биологија. Област на научен интерес: Молекуларна биологија, 
генетски инженериг и молекуларна генетика. 

17. Проф. д-р Златко Левков - наставник за група предмети од областа на ботаника 
и екологија. Област на научен интерес: Систематика и филогенија на алги, 
Еколошки мониторинг и палеоекологија 
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Вонредни професори 
 

1. Проф. д-р Милица Ристовска - наставник за група предмети од областа на 
морфологија на ‘рбетници. Област на научен интерес: Морфологија и онтогенија 
на ‘рбетници.  

2. Проф. д-р Соња Гаџовска-Симиќ - наставник за група предмети од областа на 
Физиологија на растенијата. Област на научен интерес: Секундарен метаболизам 
кај растителни in vitro култури.  

3. Проф. д-р Митко Младенов - наставник за група предмети од областа на 
физиологија. Област на научен интерес: физиологија и биохемија. 

4. Проф. д-р Славчо Христовски - наставник за група предмети од областа на 
Растителна екологија. Областа на научен интерес: Растителна екологија. 

5. Проф. д-р Билјана Миова, наставник за група предмети од областа на 
анимална физиологија и екофизиологија. Област на научен интерес: 
екофизиологија и ензимологија од аспект на температурна регулација.  

6. Проф. д-р Јасмина Димитрова-Шумковска, наставник за група предмети од 
областа на Анимална биохемија и Клиничка биохемија. Област на научен 
интерес: Биохемија и Токсикологија. 

 
 

Доценти 
 

1. Доц. д-р Наталија Атанасова-Панчевска - наставник по група предмети од 
областа на микробиологија и биотехнологија. Област на научен интерес: 
микробиологија и микробна биотехнологија. 

2. Доц. д-р Катерина Ребок - наставник по група предмети од областа на 
цитологија и хистологија. Област на научен интерес: хистологија и 
хистопатологија.  

3. Доц. д-р Валентина Славевска-Стаменковиќ - наставник по група предмети 
од областа на систематика и филогенија на безрбетници и Еволуција. Област на 
научен интерес: Систематика и филогенија на безрбетници и Хидроекологија.  

4. Доц. д-р Катерина Русевска, наставник за група предмети од областа на 
микологија и образование. Областа на научен интерес: микологија и методика на 
наставата по биологија. 

5. Доц. д-р Никола Хаџи-Петрушев, наставник по група предмети од областа на 
Општа физиологија и Имунологија. Област на научен интерес: Анимална 
физиологија и имунологија.  

6. Доц. д-р Рената Ќуштеревска - наставник за група предмети од областа на 
Систематика на виши растенија, фитоценологија и фитогеографија. Областа на 
научен интерес: Фитоценологија и фитогеографија. 

7. Доц. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска - наставник по група предмети 
од областа на анимална екологија. Област на научен интерес: општа, анимална 
екологија и зоогеографија. 
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Асистенти 
 

1. М-р Оливер Тушевски, асистент за група предмети од областа на Физиологија 
на растенијата и физиологија на развиток на растенијата во in vitro услови. 
Област на научен интерес: Физиологија на растенија и секундарен метаболизам 
кај растителни in vitro култури. 

2. М-р Славица Јосифовска, асистент по група предмети од областа на 
Молекуларна биологија. Област на научен интерес: Молекуларна биологија и 
молекуларна генетика. 

 
 
18. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување на 
настава по одредени предмети од студиската програма 
  
 Изјавите со согласност од наставниците за учество во изведување на наставата 
по одредените предмети на четирите студиски групи се дадени во прилог. 
 
 
19. Согласност од високообразовната установа за учество на наставникот во 
реализацијата на студиската програма 
 

Согласноста од Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет 
за учество на наставникот во реализацијата на студиските програми е дадена во прилог. 
 
 
20. Информација за бројот на студенти за запишување во првата година на 
студиската програма 
 
 Во следната табела е даден преглед на бројот на студенти за запишување во 
првата година на четирите студиски програми за учебната 2017/2018 година: 
 

Студиска програма Редовни 
студенти 

Вонредни 
студенти 

Студенти со 
кофинансирање 

Студии по нутриционизам 20 20 20 

 
 
21. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 
 
 Институтот за биологија располага со богата библиотека со околу 14000 наслови 
и околу 80 периодични научни списанија. За сите предмети е обезбедена комплетна 
задолжителна литература (учебници, практикуми и интерни скрипти), како и 
дополнителна препорачана литература која им е достапна на студентите во рамките на 
библиотеката. Списокот на наслови е даден во описот на предметните програми во 
Прилог 3.  

За пребарување литература во функција на совладување на содржините од 
наставните програми на студентите на располагање им стои компјутерски центар со 
можност за пребарување на интернет и различни бази на податоци до кои има достап 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“. 
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22. Информација за веб страница 
 
 Веб страницата која овозможува слободен достапен до електронските инфор-
мации за студиските групи на Институтот за биологија е www.pmf.ukim.edu.mk.  
 
 
23. Стручниот односно научниот назив со кој се стекнува студентот по 
завршување на студиската програма 
 
Студии по нутриционизам 
 
Стручен назив:   Дипломиран нутриционист 
Кратенка:   Дипл. нутр.  
Стручен назив на англиски:   Bachelor of Nutricionism 
Кратенка на англиски:   BSc. Nutr.  
 
 
24. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 
наставата 
 
 Институтот за биологија постојано спроведува активност за одржување и 
подобрување на квалитетот на наставата преку набавка на нагледни средства и опрема 
за изведување на практичната и теоретската настава. Наставно-научниот и 
соработничкиот кадар на Институтот континуирано ги следи препораките и 
современите трендови, како во Европа, така и во Светот за подобрување и на 
наставниот процес. 
 За квалитетот на студиите на Институтот за биологија за сите четири насоки 
одговараат и вршат контрола Раководителот на Институтот за биологија, Деканот и 
Продеканот за настава на Природно-математичкиот факултет. 
 За насоката Нутриционизам Институтот за биологија назначува координатор на 
студиите. Координаторот е во постојан контакт со студентите и е задолжен да им 
помогне во исполнување на сите формално-административни обврски во текот на 
студирањето, како и да им помогне во насочувањето на студиите во согласност со 
можностите и интересите на кандидатите. 

Институтот ќе организира анонимни анкети на семестрално или годишно ниво 
со помош на кои ќе се изврши самоевалуација и на кој начин сознанијата од овие 
анкети ќе овозможат подобрување на наставно-едукативниот процес. 

Квалитетот на студиските програми на Институтот за биологија ќе се обезбедува 
преку следењето и континуираната проверка на поставените цели и структурата на 
дадената студиска група како и преку следење и контрола на работното оптеретување 
на студентите, преку постојано осовременување на наставата и континуирано 
прибирање на информации за квалитетот на наставата од работодавачите и 
организациите во кои се вработуваат нашите дипломирани студенти. Институтот за 
биологија постојано ќе врши контрола на поставените цели на студиските програми, 
нивната реализација, нивото на знаења и стручност на студентите по нивното 
завршување на студиите како и можноста за нивно за вработување и понатамошно 
школување. 
 
 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/
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24а. Резултати од изведената самоевалуација согласно Упатството за 
самоевалуација и обезбедување и оценување на квалитетот на 
единиците на УКИМ (Прилог7)  

 
 Резултатите од изведената самоевалуација согласно Упатството за 
самоевалуација и обезбедување и оценување на квалитетот на единиците на 
Универзитетот, донесено од Универзитетскиот сенат (9 седница/30.4.2013) се 
доставени во прилог на документацијата доставена за акредитација од страна на 
Природно-математичкиот факултет во Скопје.  
 
 

*** 
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