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Табела за структура на елаборатот 

Реден 
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3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА  
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наставниците со специфичноста на студиската програма, односно со профилот и 
квалификацијата на наставно-научниот кадар 
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21. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за 
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институции 
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 Документи  

1. Одлука за усвојување на студиската програма од наставно-научниот совет/ 
научниот совет 

 

2. Одлука за усвојување на студиската програма од универзитетскиот сенат  
3. Мислење од одборот за соработка и доверба со јавноста  
4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување настава по 

одредени предмети од студиската програма 
 

5. Согласност на универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација 
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6. Согласност на наставно-научниот/научниот совет за учество на наставникот во 
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 Прилози  
Прилог 

бр. 3  
Содржина на предметните програми  

Прилог 
бр. 4  

 

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, 
трет и трет циклус на студии и за ментори на докторски трудови 

 

Прилог 
бр. 5 

 

Додаток на диплома  

Прилог 
бр. 6 

Статут на вискообразовната установа(на уким и на единицата) – линк до веб 
страниците 
Извештај од последна самоевалуација (на уким и на единицата ) – линк до веб 
страниците 

 

Прилог 
бр. 7 

 

Копии од решенијата на акредитираните ментори  на докторски труд (само 
доколку се бара повторна акредитација на студиската програма) 

 

Прилог 
бр. 8 

 

Копија од Решението за акредитација на вискокобразовната установа издадено 
од Агенцијата за акредитација и евалуација ан високото образование 

 

Прилог 
бр. 9 

 

Договори за закуп  

Прилог 
бр. 10 

 

Копија од решението за исполнување на условите за почеток со работа на 
студиската програма, издадено од министерството за образобание и наука на 
Република Северна Македонија 
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6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ 

 
1. Закон за високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр.82/2018);   
2. Уредба за нормативи и стандарди за основање на високообразовни установи и за вршење  високообразовна дејност 

(Службен весник на Република Македонија, бр. 103/10); Класификација на научните подрачја, полиња и области 
според Мегународната фраскатиева класификација;  

3. Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за акредитација и евалуација, 
стандардите за акредитација и евалуација, како и за други прашања во врска со работата на Одборот за акредитација и 
евалуација на високото образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12); 

4. Правилник за задолжителните компоненти што треба да ги поседуваат студиските програми од прв, трет и трет 
циклус на студии (Службен весник на Република Македонија, бр.25/11);  

5. Упатство за критериумите за начинот на обезбедување и оценување на квалитетот на високообразовите установи и на 
академскиот кадар во Република Македонија (Службен весник на Република Македонија, бр. 67/13); 

6. Уредбата за Националната рамка на високообразовните квалификации (Службен весник на Република Македонија 
бр.154/2010); 

7. Правилник за содржината и формата на дипломата, на упатството за изготвување додаток на дипломата и на другите 
јавни исправи (Службен весник на Република Македонија бр.84/09); 

8. Закон за воената академија (Службен весник на Република Македонијабр.83/2009); 
9. Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и доверба со јавноста (Службен весник 

на Република Македонијабр.148/13); 
10. Правилник за начинот и условите за организирање на практичната настава за студентите (Службен весник на 

Република Македонија бр.71/09 и 120/10); 
11. Правилник за условите што треба да ги исполнува истакнатиот стручњак од практиката од соодветната област за 

изведување клиничка настава (Службен весник на Република Македонија бр.71/09 и 120/10); 
12. Закон за медицинските студии и континуираното стручно усовршување на докторите на медицина (Службен весник 

на Република Македонија бр.16/13); 
13. Закон за признавање на професионалните квалификации (Службен весник на Република Македонија бр.171/10); 
14. Правилник за начинот и постапката за водење на базата на податоци за високообразовната дејност (Службен весник 

на Република Македонија бр.65/13); 
15. Закон за научно-истражувачката дејност (Службен весник на Република Македонија бр.46/08, 103/08, 24/11 и 80/12); 
16. Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и 

средното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/15); 
17. Статут на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (Универзитетски гласник бр. 425 од 28.6.2019); 
18. Правилникза условите, критериумите и правилата за запишување и студирање  на трет циклус академски студии - 

докторски студии  на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје (Универзитетскиот гласник бр. 530, од 
31.12.2020 година) 

19. Решение за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за акредитација и евалуација на 
високото образование на Република Македонија и 

20. Други акти. 
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Список на задолжителни компоненти што треба да ги поседуваат студиските програми 

1. Карта на високообразовната установа1 

Назив на 
високообразовната 
установа 

Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ во 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 Северна Македонија 

 
 
 
 
 
 
 
 
Податоци за 
последната 
акредитација 
 
 

Назив на студиската програма 
ПРВ ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 
акредитација 

Решение за почеток со 
работа од МОН 

БИОЛОГИЈА 
биохемија и физиологија 1409-529/5 од 

26.7.2018 
Уп 1 бр. 14-2243 од 

18.1.2019г 
екологија 17-529/4 од 12.7.2017 УП1 14-1626 од 25.9.2017 

молекуларна биологија 
со генетика 

1409-529/6 од 
26.7.2018 

Уп 1 бр. 14-2243 од 
18.1.2019г 

биологија - наставни 
кадри за средното oбр.) 

1409-529/15 од 
15.4.2019 

УП1 14-98/2 од 4.7.2019 

 
нутриционизам 

17-529/2 од 
20.6.2017г. 

УП 1 14-1327 од 7.8.2017 

ГЕОГРАФИЈА 
наставна географија 12-211/2 од 15.3.2016 УП 1 14-612 од 11.4.2016 
географски информациски системи 12-221/2 од 9.2.2015 УП 1 14-610 од 9.4.2015 
демографија 12-60/2 од 19.5.2015 УП 1 14-1776 од 

29.10.2015 
туризам 1409-156/3 од 

19.3.2018 
УП1бр.14 од 30.8.2018 

 
ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и антропологија 17-527/3 од 
17.8.2017г. 

14-2270 од 17.11.2017 г. 
 

менаџмент и заштита на културно 
наследство 

1409-389/4 од 
24.9.2020 

во постапка 

                                                     МАТЕМАТИКА 
наставна математика 
 

17-225/2 од 
23.11.2017 

УП1 бр. 14-3278/2017 од 
10.1.2018  

теориска математика 
 

17-225/3 од 
23.11.2017 

УП1 бр. 14-3278/2017 од 
10.1.2018 

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

13-9101/4 од 14.08.2013 

                                                      
1Високообразовната установа заклучно до 31 јануари во тековната година до Одборот за акредитација 
поднесува Карта на високообразовната установа која што претставува составен дел на Елаборатите за 
акредитација на студиските програми поднесени од страна единиците на установата планирани за 
реализација во наредната академска година, согласно член 29 од 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 образование (Службен весник на Република Македонија, бр. 151/12);  
Картата се поднесува во два печатени примерока и се објавува на веб страната на установата и веб 
страната на Агенцијата за квалитет на високото образование. Картата со ажурирани податоци се 
поднесува секоја година. 
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28.11.2012 
студиска програма: математичка 
економија 

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

13-9101/4 од 14.08.2013 

Актуарска и финансиска математика  17-225/4 од 
23.11.2017 

УП1 бр. 14-3278/2017 од 
10.1.2018 

Применета математика  17-225/5 од 
23.11.2017 

УП1 бр. 14-3278/2017 од 
10.1.2018 

Математика -информатика 17-226/2 од 28.3.2017 УП1 14-939 од 10.05.2017 
 

 
ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ 

Биологија-хемија 17-529/7 од 
23.03.2017 

 

УП1 14-853 од 08.05.2017 
 

Математика -информатика 17-226/2 од 28.3.2017 УП1 14-939 од 10.05.2017 
 

Математика-физика  1409-186/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 
30.8.2018 

 
ФИЗИКА 

Наставна физика 17-477/2 од 12.7.2017 УП1 14-1626 од 25.9.2017 
Теориска физика 17-222/2 од 23.3.2017 УП1 14-853 од 8.5.2017 

 
Применета физика 17-373/2 од 13.1.2017 УП1 14-410 од 20.4.2017 

 
Геофизика и метеорологија 17-475/2 од 12.7.2017 УП1 14-1626 од 25.9.2017 
Астрономија и астрофизика 17-374/2 од 13.1.2017 УП1 14-410 од 20.4.2017 

 
Медицинска физика 17-476/2 од 12.7.2017 УП1 14-1626 од 25.9.2017 
Физика на компјутерски хардвер 12-299,300,301,302, 

303,304/1 од 
28.11.2012 

13-9101/4 од 14.8.2013 

Форензичка физика 12-305/2 од 13.3.2013 13-7583/4 од 20.5.2013 
Физика на сончева енергија 12-305/3 од 13.3.2013 13-7583/4 од 20.5.2013 

ХЕМИЈА 
наставна хемија 17–528/2 од 

23.03.2017 
 

УП1 14-853 од 08.05.2017 
 

применета хемија 17–526/2 од 
23.03.2017 

 

УП1 14-853 од 08.05.2017 
 

применета хемија – аналитичка 
биохемија 

1409-525/3 од 
15.4.2019 

УП1 14-98/2 од 4.7.2019 

применета хемија – хемија на 
животната средина 

12–299, 300, 301, 302, 
303, 304/1 од 

28.11.2012 

13-9101/4 од 14.08.2013 

 
 
 

Назив на студиската програма 
ВТОР ЦИКЛУС 

Решение од одбор за 
акредитација 

Решение за почеток со 
работа од МОН 

 
БИОЛОГИЈА 

биохемиja и физиологија 1409-62/7 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-582 од 
22.3.2018г. 

едукација во наставата по 
биологија 

1409-62/2 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 
30.3.2018г. 

екологија и биосистематика, 
модул екологија 

1409-62/3 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 
30.3.2018г. 

екологија и биосистематика, 
модул биосистематика 

1409-62/4 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 
30.3.2018г. 
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молекуларна биологија и 
генетика, модул молекуларна 
биологија 

1409-62/5 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-550 од 
30.3.2018г. 

молекуларна биологија и 
генетика, модул генетика 

1409-62/6 од 
13.12.2017 

УП 1 бр. 14-582 од 
22.3.2018г. 

форензичка биологија 1409-166/2 од 
17.8.2017 

14-2270 од 17.11.2017 г. 
 

Биологија-микробиологија 1409-62/9 од  
26.7.2018 

УП 1 бр.14-2149 од 
18.1.2019г. 

 
ГЕОГРАФИЈА 

географски информациски 
системи  

12-222/2 од 
09.02.2015 

14-610 од 
09.04.2015 

туризам двегодишни 1409-362/13 од 
11.12.2020 

Во постапка 

туризам едногодишни 1409-362/12 од 
11.12.2020 

Во постапка 

демографија 12-139/2 од 
23.02.2016 

 

УП 1 14-3420 од  
17.1.2017 

географија 1409-271/2 од 
26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243 
од 18.1.2019  

Картографија и географски 
информациски системи 

1409-272/2 од 
26.7.2018 

УП 1 бр. 14-2243 
од 18.1.2019  

 
ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и антропологија 17-530/2 од 16.10.2018 УП 1 бр. 14-2873 од 
18.1.2019г. 

 
МАТЕМАТИКА 

Математички науки и примени 1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Применета математика-
математичко моделирање и 
оптимизација 

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Применета математика-
математичка статистика, 
актуарство и математичко 
моделирање во економија 

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

Математичко образование во 
основно и средно училиште 

1409-276/2 од 
10.7.2018 

УП1бр.14-1613 од 30.8.2018 

 
ХЕМИЈА 

наставна хемија 17 -33/4 од 
21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 
 

применета хемија 17 -33/2 од 
21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 
 

 применета хемија - аналитичка 
биохемија 

17 -33/3 од 
21.03.2017 

УП1 14-853 од 8.05.2017 
 

   
ФИЗИКА 

применета физика 12-79/7 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 
теориска физика 12-79/6 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 
метеорологија 12-79/8 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 
геофизика 12-79/11 од 

25.2.2016 
14-661 од 2.9.2016 

астрономија и астрофизика 12-79/12 од 
25.2.2016 

14-661 од 2.9.2016 

сончева енергија 12-79/4 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 
методика на наставата по физика 12-79/9 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 
медицинска физика 12-79/10 од 

25.2.2016 
14-661 од 2.9.2016 
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физика за компјутерски хардвер 12-79/5 од 25.2.2016 14-661 од 2.9.2016 
 

Назив на студиската програма 
ТРЕТ ЦИКЛУС 

Решение од одбор 
за акредитација 

Решение за почеток со 
работа од МОН 

 
БИОЛОГИЈА 

Биологија -биохемиja и 
физиологија 

1409-37/4 од 
18.4.2018 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

екологија  
 

1409-37/2 од 
18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија -таксономија 1409-37/3 од 
18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

Биологија-молекуларна биологија 1409-37/5 од 
18.4.2018 г. 

УП1 бр. 14-1255 од 29.6.2018 

 
ГЕОГРАФИЈА 

географија  1409-273/2 од 
27.7.2018 

УП 1 бр. 14-2245 од 
18.1.2019г. 

 
ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и антропологија 1409-443/2 од 
7.2.2019 

УП 1 бр. 14-3577 од 3.5.2019г 

 
МАТЕМАТИКА 

математички науки и примени 1409-80/2 од 
16.10.2018г 

УП 1 бр. 14-2835 од 
18.1.2019г. 

 
ФИЗИКА 

физика 1409-412/2 од 
21.3.2018г. 

УП1 бр. 14-848 од 19.4.2018 

 
ХЕМИЈА 

хемија 1409-58/2 од 
4.4.2018 УП 1 бр. 14-5498 од 21.5.2018  

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 математика, 
5. Институт за физика, 
6. Институт за хемија и  
7. Сеизмолошка опсерваторија 

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

ПРВ ЦИКЛУС 
 
Студиски програми по биологија 
Биологија (за наставен кадар во средно образование) 
Биохемија и физиологија 
Екологија 
Молекуларна биологија со генетика 
Нутриционизам 
Студиски програми по географија 
Наставна географија 
Географски информациски системи 
Демографија 
Туризам 
Студискапрограма по етнологија и антроплогија 
Етнологија и антропологија 
Менаџмент и заштита на културно наследство 
Студиски програми по информатика (4-годишни студии) 
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Информатичко образование 
Компјутерски науки 
Информациски системи 
Програмско инженерство 
Компјутерски архитектури и мрежи 
Студиски програми по информатички технологии (3-годишни студии) 
Интернет и мобилни технологии 
Администрирање на компјутерски мрежи 
Студиски програми по математика 
Наставна математика 
Теориска математика 
Математичка економија 
Математичко програмирање 
Актуарска и финансиска математика 
Применета математика 
Математика-информатика  
Студиски програми по физика 
Наставна физика 
Теориска физика 
Применета физика 
Геофизика и метеорологија 
Астрономија и астрофизика 
Медицинска физика 
Физика на компјутерски хардвер 
Форензичка физика 
Физика на сончева енергија 
Студиски програми по хемија  
Наставна хемија 
Применета хемија 
Применета хемија – Аналитичка биохемија 
Применета хемија – Хемија на животната средина 
Двопредметни студии 
Биологија-хемија 
Математика-физика 
Математика-информатика 
 
ВТОР ЦИКЛУС 
Студиски програми по биологија 
Биохемија и физиологија 
Едукација во наставата по биологија 
Екологија и биосистематика, модул екологија 
Екологија и биосистематика, модул биосистематика 

Молекуларна биологија и генетика, модул молекуларна биологија 
Молекуларна биологија и генетика, модул генетика 
 Форензичка биологија 
Биологија-микробиологија 
 
Студиски програми по географија 
Картографија и географски информациски системи  
Демографија 
Туризам двегодишни 
Туризам едногодишни 
Студиска програма по етнологија и антроплогија 
Етнологија и антропологија 
Студиски програми по математика 
математички науки и примена 
математичко образование во основно и средно училиште 
применета математика -математичко моделирање и 
оптимизација  
применета математика-математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во 

економија 
Студиски програми по физика 
применета физика,  
теориска физика,   
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медицинска физика,  
геофизика,  
метеорологија,  
астрономија иастрофизика 
сончева енергија 
методика на наставата по физика 
физика за компјутерски хардвер 
 
Студиски програми по хемија 
Наставна хемија 
Применета хемија 
Применета хемија - Аналитичка биохемија 
 
ТРЕТ ЦИКЛУС 
 
СТУДИИ ПО БИОЛОГИЈА 
Биохемија и физиологија 
Екологија 
Таксономија 
Молекуларна биологија 
СТУДИИ ПО ГЕОГРАФИЈА 
Географија 
СТУДИИ ПО ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 
етнологија и антропологија 
СТУДИИ ПО МАТЕМАТИКА 
Математички науки и примени 
СТУДИИ ПО ФИЗИКА 
Физика 
СТУДИИ ПО ХЕМИЈА 
Хемија 
 

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  

    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 

 
 

Податоци за 
опремата за 
изведување на 
наставната и 
истражувачката 
дејност 

 опис на опремата: 
• три атомски апсорпциони спектрометри; инфрацрвени инструменти (FT интерферо-

метар и класичен спектрофотометар); Микро-раман спектрометар; ултравиоле-
тови/видливи спектрофотометри; гасен хроматограф; гасен хроматограф со масен 
детектор; течен хроматограф (HPLC); течен хроматограф со масен детектор; два 
електрохемиски инструменти (потенциостат/галваностат); два мобилни, 
микропотенциостати (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 
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дестилирана вода; 
• Апаратура за X-зраци Leybold; Осцилоскоп Voltcraft 630; Мултиметар Voltcraft 401; 

Мултиметар CHY 21; Мултиметар OGSM 61; Мултиметар OGSM 61; Стабилизиран 
исправувач Voltcraft TNG 30; Стабилизиран исправувач PS-302-A; абилизиран 
исправувач Iskra MA 4165; Функциски генератор Iskra MA 3733; Реглер 
трансформатор Iskra; Дигитален мултиметар HP 34401А; Дигитален мултиметар, 
рачен MY 68; Стробоскоп MA13900; Луксметар PLM-3; Ехоскоп Lehfeldt; 
Демонстрационен осцилоскоп ED-2; RC Генератор Iskra 3605; 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; Мултифлекс галванометар Т6441; Вестонова 
стандардна ќелија 3500/БД; Луксметар PU 150; Амперметар Х&Б; Стилоскоп Hilger; 
Спектроскоп со фотометарски клин; Дифракционен монохроматор IL-780; Дигитален 
радиометар; Спектрофотометар UNICAMPYESPF 300; Спектрофотометарот SPF – 300; 
Спектропроектор – од фирмата FUESS – Германија; Интегрална сфера – INS 250; 
Микрофотометар; Дигестор за добивање на филмови со метод на спреј – 
пиролиза,електродепозиција и хемиска депозиција; Дигестор за подготовка на 
супстрати; Апаратура за добивање на филмови со вакуумсконапарување; Апаратура 
за добивање на филмови со магнетрон; 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: 1014; со кофинансирање 364; вонредни: 82 
За ВТОР ЦИКЛУС (Вкупно на ПМФ) 111 
 

Број на студенти 
(прв пат запишани) 

ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ: Прв пат во прва година 313 редовни, 21 вонреден 
ЗА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ: 35 
 

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

Вкупно/ наставници според звањето 
- редовни професори - 75 
- вонредни професори – 29 + 3 насловни вонредни 
- доценти  - 8 + 8 насловни доценти 
 
Одделно/ наставници по Институти 
- Институт за биологија – 31 + 3 насловни доценти 
-  Институт за географија – 13 + 1 насловен доцент  
- Институт за етнологија и антропологија – 6 
-  Институт за математика – 16+ 1 насловен доцент 
- Институт за физика – 21 + 2 насловни доценти 
- Институт за хемија – 19 + 3 насловни вонредни професори 
- Сеиолошка опсераваторија – 3 
- Институт по информатика 2 

Број на лица во 
соработнички звања - асистенти – 15 

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

Податоци за учебната 2019/2020 година: 

МАТЕМАТИКА  
Редовни студенти 
I година: 30 
II година: 19 

Вонредни студенти и Проект 35/45 
I година: / 
II година: / 
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Институт за 
математика /  
 
 
 

III година: 36 
IV година: 31 
IX- XIX семестар: 54 

III година: / 
IV година: 1 
IX- XIX семестар: 4 

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: 1 
II година: 0 
III година: 3 
IV година: 2 
IX- XV семестар: 9 

Вонредни студенти и Проект 35/45 
I година: 0 
II година: 0 
III година: 0 
IV година: 0 
IX- XV семестар: 0 

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИМ):  10,41 
 
Однос наставник: 
студенти (број на 
студенти на еден 
наставник) за секоја 
единица одделно / 
Институт за физика 

ФИЗИКА  

Редовни студенти 
I година: 26 
II година: 16 
III година: 22 
IV година: 14 
IX- XIX семестар: 31 

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

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. 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: 47 
II година: 43 
III година: 45 
IV година: 36 
IX- XIX семестар: 41 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 0 
II година: 0 
III година: 3 
IV година: 4 
IX- XIX семестар: 3 

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИХ):  10,38 
Однос наставник: 
студенти (број на 
студенти на еден 
наставник) за секоја 
единица одделно / 
Институт за 
биологија 

БИОЛОГИЈА  

Редовни студенти 
I година: 129 
II година: 91 
III година: 52 
IV година: 51 
IX- XIX семестар:177 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 0 
II година: 1 
III година: 0 
IV година: 0 
IX- XIX семестар: 0 

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: 1 
II година: 2 
III година: 0 
IV година: 3 
IX- XIX семестар: 0 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 2 
II година: 0 
III година: 1 
IV година: / 
IX- XIX семестар: 4 

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИБ):  15,1 
Однос наставник: 
студенти (број на 
студенти на еден 
наставник) за секоја 
единица одделно / 
Институт за 
географија 

ГЕОГРАФИЈА  

Редовни студенти 
I година: 57 
II година: 42 
III година: 50 
IV година: 52 
IX- XIX семестар:59 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 4 
II година: 5 
III година: 1 
IV година: 4 
IX- XIX семестар: 11 

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИГ):  36,5 
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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: 1 
II година: 7 
III година: 3 
IV година: 5 
IX- XIX семестар: 12 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 1 
II година: 2 
III година: 0 
IV година: 3 
IX- XIXсеместар: 5 

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИЕА): 9,7 
Однос наставник: 
студенти (број на 
студенти на еден 
наставник) за секоја 
единица одделно / 
ПМФ 

ИНФОРМАТИКА (четиригодишни студии)  

Редовни студенти 
I година: 0 
II година: 0 
III година: 0 
IV година: 0 
IX- XV семестар: 3 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 0 
II година: 0 
III година: 0 
IV година: 0 
IX- XV семестар: 0 

ИНФОРМАТИКА (тригодишни студии)  

Редовни студенти 
I година: 0 
II година: 0 
III година: 0 
IV година: 0 
IX- XIXсеместар: 11 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 0 
II година: 0 
III година: 0 
IV година: 0 
IX- XIX семестар: 0 

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник):  6,2 
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 контрола 
спроведуваат раководителите 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 347 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 петта надворешна евалуација на ПМФ е спроведена во 2017  година во рамките на 
надворешната евалуацијата на УКИМ од страна на експертски тим номиниран од Европската 
асоцијација на универзитети, во Брисел, во состав: Johanna Maria Liljeroos, Tampere, Finland, 
Borje Lennart Olausson, Asa, Sweden, Georg Schulz, Salzburg, Austria, Andree Sursock, N/A и 
Janis Vetra, Latvia. 
Подетално на следниот линк: 
https://drive.google.com/file/d/1kidDy0f42gk9PxHTWqKoSduPxfOFx3Cy/view 
 

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 Македонија, припаѓаат 
на трудовите објавени од научниот кадар на ПМФ. Според анализата направена во 2018 
година врз основа на базата SCOPUS, научниот кадар на ПМФ објавил повеќе од 2200 
публикации цитирани од оваа база (која е една од најрелевантните бази за анализа на научната 
публицистика). Покрај тоа, Факултетот е носител на меѓународни проектни активности 
поддржани од престижни фондации како што е „Александар фон Хумболт“ фондацијата, 
програмата за наука на НАТО алијансата, итн.   
Во програмата на УКИМ за избор на најдобри научници, ПМФ има свои претставници во 
секоја година од извештајниот период. Покрај тоа, дел од научниот кадар на ПМФ е носител 
на меѓународни награди, награди на УКИМ, како што се наградата „Св. Кирил и Методиј“   

https://drive.google.com/file/d/1kidDy0f42gk9PxHTWqKoSduPxfOFx3Cy/view
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2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/повторна 
акредитација 

1 Назив на студиската програма  
 

Студиска програма по БИОЛОГИЈА – 
-БИОХЕМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА 
            
 

2 Назив на единица на 
Универзитетот 
 

Институт за биологија, ПМФ, Скопје 

3 Предлог-Одлука за усвојување на 
студиската програма од Наставно 
научниот совет на единицата 

 

4 Одлука за усвојување на 
студиската програма од 
Ректорската управа или 
Универзитетскиот сенат односно 
Советот на научната установа 

 

5 Научно подрачје  
(Фраскатиева класификација) 

Природно-математички науки (подрачје 1) 
Биологија (поле 102) 
Биохемија и физиологија  
(област 10201 и 10207) 
          

6 Вид на студии 
 

Докторски студии 
 

7 Степен или ниво на квалификација 
што се стекнува со завршување на 
студиите според Националната 
рамка на квалификации 

Трет циклус на студии (VIII) 

8 Години и семестри на траење на 
студиската програма 
 

Три година т.е. 6 (шест) семестри. 

9 Оптовареност на 
студискатапрограма изразена во 
ЕКТС-кредити  
 

180 ЕКТС 

10 Научниот назив со кој што 
студентот се стекнува по 
завршувањето на студиската 
програма 

Доктор по биолошки науки -  
-биохемија и физиологија 
             
 

11 Научниот назив на англиски јазик 
што студентот го добива по 
завршувањето на студиската 
програма 

PhD in Biological Sciences –  
           -Biochemistry and Physiology 
            
 

12 Учебна година во којашто ќе 
започне реализацијата на 
студиската програма 
 

2021/2022 

13 Број на студенти што се планира да 
се запишат на студиската програма 
 

Биохемија и физиологија 14 
 

14 Јазик на којшто ќе се изведува 
наставата 
 

Македонски јазик 

15 Начин на финансирање на 
предложената студиска програма 
 

Сопствена партиципација на докторантот во 
вкупна вредност од 5000 евра 

16 Услови за запишување на 
студиската програма посебно за 

Условите за запишување на сите студенти се 
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редовни, вонредни и странски 
студенти 

исти и ќе бидат наведени во Конкурост кој го 
објавува Докторската школа при УКИМ 

17 Информација за продолжување на 
образованието 
 

 

 
 
 

3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 
 
1. Јасна и целосно утврдена потреба за (нова) студиска програма, можностите што ги дава и 

оправданоста за продолжување со студиската програма за која се бара повторна акредитација; 
Биолошките достигнувања наоѓаат широка 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, 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. 
Денес, на почетокот на XXI-иот се очекува силен подем на голем број научни дисциплини од областа 
на биохемијата и физиологијата на живите организми. Брзиот развиток на биолошката 
технологија има значаен придонес за широка примена на современите биолошки сознанија во 
медицината, фармацевтската, земјоделската, прехранбената индустрија, како и голем број научно-
истражувачки и индустриски центри во општеството. Континуираниот развиток на биолошките 
дисциплини поттикнуваат зголемена потреба за постојана надоградба на знаењата и проучување 
на биолошките процеси на клеточно и молекуларно ниво. Современите истражувања од областа 
на биологијата се составен дел од работата на голем број наставни, научно-истражувачки и 
индустриски институции кои имаат влијание врз развитокот на едно модерното општество. 
Според тоа, Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет претставува 
активна движечка сила во општеството во насока на профилирање на кадар кој ќе биде на 
располагање на различни научно-истражувачки и лабораториски центри. 
Со цел да се овозможи постојано следење на современите научни достигнувања во биологијата, 
неопходно потребно е да се изврши реакредитација на третиот циклус на академски студии на 
Институтот за биологија, како и да се направи усогласеност на новите студиски програми со 
критериумите на Болоњската декларација. Со стапување во сила на Законот за високото 
образование, како и долгогодишното искуство во изведувањето на теориската, практична, 
експерименталната и теренската настава на постоечките насоки на Институтот, се наметна 
потребата од усогласување и внесување на извесни промени во студиските програми на третиот 
циклус на академски студии со цел за нивно осовременување во насока на компатибилност со 
соодветните програми од Европските универзитети. 
2. Исполнување на постојни или нови професионални и/или социјални барања; 
Вработувањето на и професионален кадар од областа на биологијата во најголем степен зависи од 
потребата за креирање на нови работни места во приватниот и јавниот сектор, препознавањето 
на високо-едуциран кадар на пазарот на трудот, како и од усогласеноста на постоечкиот профил 
со бараните професии. 
3. Начинот на кој е спроведена консултација со заинтересирани страни со цел идентификување 

на потребите за студиската програма; 
Според Анкетата за потреба од вештини на пазарот на трудот спроведена од страна на Агенцијата 
за вработување на Република Северна Македонија која има за цел да се обезбедат одредени 
краткорочни показатели за очекувањата на работодавачите во однос на новите вработувања и 
потребите од вештини со кои треба да располагаат лицата, релативно висока побарувачка на 
високо образовен кадар ќе има и во стручни, научни и технички дејности, каде соодветно 
побарувачката на овој кадар ќе биде 57,5 % од вкупно очекуваните вработувања. Според оваа 
Анкета, при вработување на кадар со високо образование особено е потенцирана потребата за 
дополнителни знаења и вештини, познавањето на странски јазици и работа со компјутери, како и 
поседување на комуникациски вештини, тимска работа и вештини за обработка на податоци. Во 
тој контекст, кандидатите на третиот циклус студии преку реализација на студиската програма и 
менторствата од страна на наставниот кадар стекнуваат соодветно теоретско и практично 
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искуствоза добра лабораториска пракса во процесите на планирање, изведување и контролирање 
на различни и комплексни научни експерименти, анализа на резултатите преку најнови 
софтверски пакети, менаџирање на истражувачки тимови и проекти, како и пренос на знаење на 
млади истражувачи.  
4. Јасна дефиниција на профилот, неговото место во националното и меѓународното 

опкружување, доказ дека профилот ќе биде признат со можности за вработување и во иднина, 
како и идентификување на целните групи за образование со студиската програма. 

Студиската програма по Биохемија и физиологија ќе овозможи квалификации на студентите за 
работа во различни институции каде што примарната дејност е од областа на биологијата. Оваа 
студиска програма е препознатлива и компатибилна со студиските програми на високо-
образовните институции во земјите на Европската Унија и во светот. Наставниот план и програма 
на оваа студиска програма обезбедува можности за меѓународна соработка, размена на искуства 
од областа на биохемијата и физиологијата, услови за спроведување на научно-истражувачки 
проекти и мобилност на студентите. 
Целта на предложената студиска програма е да се формира интелектуална мрежа за развиток на 
високо едуциран и стручен кадар од областа на Биохемија и физиологија кој е компетентен за 
водечки позиции, организација и раководење во биолошки лаборатории од различни 
индустриски гранки, истражувачки центри и универзитетски институции, како и 
административни тела. На таков начин ќе се профилираат доктори на биолошки науки со 
различни специјализирани биолошки профили кои ќе бидат оспособени за независна 
истражувачка работа, менаџирање на истражувачки тимови и аплицирање за национални и 
меѓународни проекти. Стекнатото теоретско и практично искуство за комплексните биолошки 
процеси може да обезбеди квалитетна комуникација и воспоставување на конекции со експерти 
од областа на биологијата ширум светот.  
Формираниот кадар поседува голем број компетенции од областа на биологијата кои се поврзани 
со: познавање на биохемиската структура, организацијата и функционирање на живите 
организми како биосистеми на ниво на молекули, клетки, ткива, организми и популации, примена 
на основните биолошки концепти и биолошките дисциплини во современите истражувања, како 
и независно истражување и пребарување на стручна литература. 
Студиската програма по биохемија и физиологија ќе овозможи профилирање на експертен кадар 
кој може да ги примени стекнатите знаења и искуства за работа во медицината, ветерината, 
фармацијата, индустријата, земјоделството, клинички лаборатории, научно-истражувачки 
лаборатории, институти за заштита на животната средина и други институции.  
1. Како се следи влезното ниво на компетенции на потенцијалните студенти во однос на 

предложената студиска програма за која се бара повторна акредитација? 
На третиот циклус студии - модул Биохемија и физиологија се запишуваат студенти кои ги 
исполнуваат условите, критериумите и правилата дефинирани согласно Правилникот за 
условите, критериумите, правилата и постапката за запишување и студирање на трет циклус 
студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. 
2. Кoја е поврзаноста на компетенциитена дипломираните студенти во однос со потребите на 

општеството за кадар кој што се профилира со студиската програма? 
Институтот за биологија континуирано ги следи потребите на пазарот на трудот и соодветно се 
прилагодува на општестевените потреби преку организирање на современи наставни и 
практични активности кои се главен предуслов за професионално напредување во областа. Овие 
активности на третиот циклус студии се целосно усогласени со целите на студиската програма. Во 
предвидените студиски програми се опфатени изборни стручни предмети од полето и областа на 
истражувањето кои опфаќаат современи тематски единици во склоп со актуелните биолошки 
истражувања кои ќе овозможат оспособување на кандидатите за научно-истражувачка работа и 
проектни активности. Сите предметни наставници имаат предложено задолжителна и 
дополнителна литература за соодветните предмети (Прилог 3). Предложената литература 
кореспондира со студиските програми на водечките универзитети во светот. Имајќи го предвид 
брзиот напредок од областа на биолошките науки, предметните наставници имаат предложено 
современи литературни изданија, како и најнови ревијани и оригинални научни трудови 
соодветни за тематските единици. Современите истражувачки лаборатории кои се опремени со 
софистицирана лабораториска опрема и инструменти овозможуваат примена на модерните 
биолошки методологии во научно-истражувачка работа за изработка на докторската дисертација.  
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3. На кој начин е организиранa студиската програмасо цел да влијае на општествените промени. 
Доклоку се бара повторна акредитација, да се објасни преку кој систем за 
ажурирање/ревидирање на студиската програма се инкорпорирани општествените социо-
економски и политички промени. 

Реакредитацијата на студиската програма по Биохемија и Физиологија од третиот циклус на 
академски студии на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет ќе 
овозможи континуирано одржување на специјализирана наставно-научна и истражувачка дејност 
од областа на биологијата (во пошироко значење) со што ќе се профилираат кадри кои ќе ги 
задоволат општествените потреби и ќе ги следат промените во социјалниот-економскиот и 
политичкиот развој. Оваа реакредитација ќе биде спроведена врз база на потребите на пазарот на 
трудот, анкетите за потреба од вештини на пазарот на трудот, извештаите од Агенцијата за 
вработување на Република Северна Македонија, како и според Класификацијата и 
систематизациите на работните места. 
4. Кој е повратниот одговор од вработените студенти за квалитетот на студиската програма во 

однос на практичната примена на исходите од учењето? 
Голем број студенти со завршен трет циклус студии на студиската програма по Биохемија и 
физиологија кои реализирале професионален работен однос во образовни и научни институции, 
како и во лаборатории со различни дејности (ботанички, зоолошки, земјоделски, индустриски и 
клинички) имаат позитивен став во однос на целокупниот образовен процес кој се спроведува во 
рамки на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет. Овие позитивни 
мислења и ставови на докторираните студенти кои произлегуваат од Институтотза биологија се 
базираат на стручната подготвеност на наставниот кадар кој е вклучен во третиот циклус студии, 
комбинацијата на наставните, истражувачките и теренските активности, како и задолжителната 
пракса за презентирање на оригиналните резултати од докторската дисертација на различни 
конференции, симпозиуми и конгреси како главен предуслов за стручно усовршување на 
докторандите во соодветната биолошка дисциплина. 
5. Дали постојат податоци за тоа колку дипломираните студенти, компаните, институциите се 

задоволни од студиската програма? 
Природно-математичкиот факултет како високообразовна институција има склучено договори за 
изведување на студентска пракса со голем број воспитно-образовни институции, јавни и 
приватни претпријатија, како и стопански институции. Овие студентски пракси имаат големо 
значење во насока на имплементација на стекнатите знаења и искуства во соодветните 
институции, како и професионално усовршување на студентите. Досегашните искуства 
покажуваат дека компаниите и институциите чија примарна дејност е поврзана со биологијата 
имаат позитивен став и долгорочни придобивки во насока на потенцијални вработувања на 
кадарот кој произлегува од високообразовната институција. Во тој контекст, претпријатијата и 
институциите кои професионално го ангажираат произлезениот кадар од Институтот за 
биологија сметаат дека наставната програма и стручната подготвеност се адекватни на нивните 
потреби.     
6. На кој начин промените во социјалнио-економскиот и политичкиот развој се вклучени во 

студиската програма? 
Институтот за биологија ги следи социјалните, економските и политичките трендови во 
општеството преку воведување на современи наставни содржини и соодветна практична настава 
во студиската програма по биохемија и физиологија со единствена цел подобрување и 
модернизирање на образовниот процес, како и ширење на биолошката мисла. 
 

4. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото 
кадровско профилирање 

1. Општествената потреба за дадениот профил на кадри; 
Националната класификација на занимања на Република Северна Македонија* е подготвена и 
усогласена според начелата на Меѓународната стандардна класификација на занимањата ISCO-08 
која се темели на класификацијата и систематизациите на работните места за вршење на работи и 
задачи.  За профилирање на соодветен кадар од главната група на занимања под број 2  
„Стручњаци и научници“ неопходно потребно е да се стекне степен на знаење кој е предвиден со 
последипломско универзитетско образование. Според оваа класификација, стручњаците и 
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научниците го зголемуваат постоечкиот фонд на знаења, применувајќи научни концепти и 
теории, учат за претходно споменатото на систематски начин или се образуваат во која било 
комбинација од овие три активности. Предложените студии по биохемија и физиологија имаат 
усогласена програма на образование која обезбедува извршување на работи и задачи и ќе 
одговора на општествената потреба од стручњаци и научници од областа на биологијата, 
поконкретно од областа на биохемија и физиологија. 
2. Јасно дефиниран профил во студиската програма, заснован на барањата утврдени од 

академскиот степен, потребите на општеството, земајќи го предвид пазар на трудот за 
дипломираните студенти (на одредена програма) во иднина; 

Усогласеноста на профилот во студиската програма кој е заснован на утврдените барања од 
академскиот степен одговара на потребите на општеството на тој начин што дипломираните 
студенти активно се вклучуваат на пазарот на трудот. Според Националната класификација на 
занимања, профилираните студенти се конкурентни во главната група 2 на занимања, т.е 
„Стручњаци и научници“ каде е подгрупата 21 „Стручњаци за наука и инженеринг“ и споредните 
групи под реден број 213: Стручњаци од областа на природни науки (Биолози, патолози, 
фармаколози, ботаничари, зоолози и сродни стручњаци) и 214: Стручњаци за инженеринг 
(Инженери за хемиска, прехранбена и биотехнологија), како и подгрупата 23 или „Стручњаци за 
образование“ со споредната група 232: Стручњаци за универзитетско и високо образование во 
природни науки. Занимањата во оваа главна група бараат квалификации од седми, осми и деветти 
степен на образование. Стручњаците од областа на природните науки спроведуваат истражувања, 
унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа и применуваат научно 
знаење од областа на биологија, зоологија, ботаника, екологија, физиологија, биохемија, 
микробиологија, молекуларна биологија, анатомија, бактериологија, цитологија, генетика, 
фармакологија, агрономија, екологија и патологија. Инженерите за хемиска, прехранбена и 
биотехнологија спроведуваат истражувања, планираат, развиваат и водат комерцијални хемиски, 
фармацевтски, биохемиски и прехранбени технолошки процеси и производство на разновидни 
супстанции и производи. 
3. Идентификување на општествената потреба за студиската програма на 

национално/регионално/европско ниво, направено во консултација со засегнатите страни: 
работодавачии, експерти и стручни тела;  

Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија има спроведено Анкета за потреба 
од вештини на пазарот на трудот во Република Северна Македонија**за 2020 година која е 
базирана на примерок од работодавачи од приватниот сектор со седум и повеќе вработени со цел 
да се обезбедат одредени краткорочни показатели за очекувањата на работодавачите во однос на 
новите вработувања и информации за потребите од нови вработувања во период од 6 до 12 
месеци. Според оваа анкета, во 2020 година билaпредвиденa релативно висока побарувачка на 
високо образовен кадар во стручните, научните и техничките дејности каде соодветно 
побарувачката на овој кадар би била 57,5% од вкупно очекуваните вработувања во оваа група на 
дејности. Овие резултати се во согласност со концептот на уписната политика и образовната 
програмана предвидените студии и покажуваат нивна усогласеност со потребите на пазарот на 
трудот. 
4. Релевантност на студиската програма од академска гледна точка и идентификување на 

заеднички референтни точки; 
Студиската програма е релевантна од академска гледна точка бидејќи стручњаците за 
универзитетско и високо образование во природните науки спроведуваат истражувања, 
развиваат или подобруваат концепции, теории и работни методи, предаваат различни студиски 
дисциплини од природните науки на универзитетите како институции на високото образование 
и подготвуваат и објавуваат стручни трудови. 
5. Усогласеност на студиската програма со општествените потреби за дадениот профил, 

штотреба да се процени преку компатабилноста на општите и специфичните дескриптори на 
класификации на студиската програма со занимања за кои се оспособени студентите по 
завршувањето на студиската програма, а кои се содржани во Националната класификација на 
занимања. Како показател можат да послужат задачите на занимањето кое се однесува на 
студиската програма за која се бара акредитација. Националната класификација на занимања 
е подготвена и усогласена според начелата на Меѓународната стандардна класификација на 
занимањата ISCO-08 и се темели на класификацијата и систематизациите на работните места 
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(на надлежните министерства, институции и голем број деловни субјекти во Република 
Северна Македонија). 

Студиската програма по биохемија и физиологија е усогласена со потребите за занимања од 
главната група 2 на занимања, т.е „Стручњаци и научници“и соодветните подгрупи според 
Националната класификација на занимања. Стручњаците и научниците спроведуваат 
истражувања, унапредуваат и развиваат знаења, теории и оперативни методи за работа и 
применуваат научно знаење од областа на биологијата, особено во областа на биохемијата и 
физиологијата. По завршувањето на студиската програма за биохемија и физиологија, студентите 
ќестекнат знаења и вештини за истражување, унапредување и развивање на поими, теории и 
оперативни методи за работа во биохемијата и физиологијата на живите организми, проучување 
и изведување на експерименти кои се однесуваат на формата, структурата и останатите 
анатомски карактеристики на живите организми, проучување на нивниот анатомски и 
биохемиско-физиолошки состав, вршење експерименти на структурата и функциите на живите 
клетки за влијанието на физичките и хемиските фактори врз нормалните и абнормалните клетки 
и спроведување на биохемиско-физиолошки истражувања со употреба на специјализирана 
опрема, проучување и изведување на експерименти поврзани со животните процеси и функции на 
човечките, животинските и растителните органи, ткива, клетки и системи под нормални и 
абнормални или посебни услови, проучување и изведување на експерименти поврзани со 
влијанието на лековите и другите супстанции на ткива, органи и физиолошки процеси кај 
човекот и животните, истражување на бактерии и вируси, нивното потекло, развојот и значењето 
за здравјето на луѓето, експерименти на ткива и развивање на технологија на одгледување на 
клонирани растенија корисни во прехраната на луѓето и животните, развивање на комерцијални 
биохемиски и прехранбени биотехнолошки производи, унапредување и создавање на 
индустриски, медицински, прехранбени и биотехнолошки примени на знаења во биохемијата и 
физиологијата, изработка на научни трудови и пишување на извештаи, како и надзор на 
останатите соработници. 
1. Според расположливите податоци, до кој степен профилот на студиската програма ги 

исполнува утврдените услови?  
Студиската програма по Биохемија и физиологија целосно ги исполнува утврдените услови 
според изнесените податоци во елаборатот.  
2. Ако треба да се направат некои промени во студиската програма, кои би биле тие? 
Природните науки, особено биологијата претставува динамична научна диспциплина и речиси 
секојдневно се добиваат нови сознанија за биохемиските процеси и физиолошките функции на 
живите организми. Наставниот кадар кој е вклучен во третиот циклус на Институтот за биологија 
постојано ги следи новите научни сознанија од биохемијата и физиологијата на живите 
организми преку користење на најнови објавени научни трудови од потесната област на 
истражување, како и преку постојано одржување на комуникации и соработка со соодветни 
реномирани научни и академски институции од странство. Промените во студиската програма се 
вршат при секоја акредитација или реакредитација со цел да се одржи континуиран тек на 
научните достигнувања во светски рамки. Развитокот на нови индустриски, медицински, 
прехранбени и биотехнолошки примени на знаења во биохемијата и физиологијата е главен 
предуслов за воведување на соодветни промени во студиската програма.  Исто така, промените во 
студиската програма можат да се базираат на досегашното искуство од работата на наставниот 
кадар со студентите.  
3. Дали комбинацијата на наставни методи, методи за учење и за оценување се добро 

распоредена во практика?  
Наставниот кадар кој е вклучен во третиот циклус студии на Институтот за биологија применува 
соодветни наставни методи кои во пракса овозможуваат студентите да се стекнат знаења и 
вештини за експерименталната активност и истражување, подготвување на научна тема, 
презентација  на  извештаи, како и објавување и публикување на резултатите од докторската 
дисертација. Наставниците од Институтот за биологија поседуваат огромно наставно, стручно-
научно и апликативно искуство (Прилог 4) за активно менторство на кандидатите во однос на 
примената на соодветни наставни методи за учење и оценување. На таков начин, студентите 
можат да ги реализираат предвидените обврски во предвидениот рок и да ги завршат студиите 
без дополнително пролонгирање. 
4. Дали наставниот кадар доволно ја следи работата на студентите?  
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Во изминатиот период се изработени и одбранети неколку докторски дисертации и магистерски 
трудови на Институтот за биологија, со што се зголемува бројот на научен и стручен кадар од 
редот на наставниците во рамките на единицата за оформување кадри за потребите на пазарот на 
труд. Наставниот кадар преку менторството (консултации, извештаи) постојано ја следи работата 
на студентите соодветно на наставниот план и програма и адекватно одговара на потребите на 
студентите за индивидуална работа.  
5. Дали барањата за пристап до компонентите на програмата се потребни само како мотивација 

во однос на образовната содржина? 
Барањата за пристап до компонентите за програмата имаат големо значење за мотивација во 
однос на образовната содржина.  
 

* Национална класификација на занимања на Република Северна Македонија. Државен завод за 
статистика на Република Северна Македонија; Скопје, 2015. 
** Анкета за потреба од вештини на пазарот на трудот во Република Северна Македонија за 2020 
година. Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија; Скопје, 2019. 
 

5. Општи дескриптори на квалификации за трет циклус на студии со 180 ЕКТС, студиска 
програма БИОЛОГИЈА, Институт за биологија, Природно-математички факултет, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за националната 
рамка на високообразовните квалификации 

 
Ниво во Националната 
рамка на високообразовните 
квалификации 

 
Високо образование 

Ниво во Европската 
рамка на 
високообразовни 
квалификации 

VIII 
  

8   
 

Квалификации што означуваат успешно завршување на третиот циклус на студии (60/120 ЕКТС) 
му се доделуваат на лице што ги исполнува условите според следните дескриптори на 
квалификациите: 
 

5.1. Општи дескриптори на квалификации за трет циклус на студии со 180 ЕКТС, 
студиска програма БИОЛОГИЈА – биохемија и физиологија на Институт за 
биологија, Природно-математички факултет при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на 
високообразовните квалификации 

 
Тип на дескриптор Општ дескриптор на квалификациите 
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Знаење и  разбирање - Покажува интегрирани знаења и разбирање за структурата, 
организацијата и функцијата на биолошките системи на ниво на 
молекула, клетка, организам, популација кое се надградува врз 
претходното образование и обука.  

- Покажува познавање во доменот на теоретски, практични, 
концептуални, компаративни и критички перспективи во 
биологијата и поседува знаење за примена на сложени и 
специфични методи во истражувањата 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.  

- Поседува изградени ставови од биоетиката. 
Примена на знаењето 

и разбирањето 
- Може да го примени стекнатото знаење во решавањето на 

актуелните проблеми на современата цивилизација. 
- Може да го примени знаењето и разбирањето на професионален 

начин во работата или професијата (во образование, научни 
институции, лаборатории, природонаучни музеи, владини 
организации на централно и локално ниво итн.). 

- Покажува компетенции за решавање на конкретни истражувачки 
проблеми од различни области на биологијата со примена на 
адекватни научни методи и постапки и разбирање на 
специфичните задачи и одговорности во рамките на работните 
задолженија.  

- Способност за пронаоѓање на релевантните податоци, 
информации и новини во област на биологијата. 

Способност за 
проценка 

- Способност за прибирање, анализирање, оценување и 
презентирање информации, идеи и сл. од релевантни  податоци и 
способност за користење на информациско-коминикациската 
технологија во областа на биологијата. 

- 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, дискутира, разменува идеи и ставови 
со стручната, и со нестручната јавност 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 биолошките дисциплини. 

Вештини на  учење Презема иницијатива да ги идентификува потребите за перманентно 
усовршување во струката, стекнување на понатамошно знаење од 
биологијата и учење со висок степен на независност и одговорност. 

 
 
 

5.2. Специфични дескриптори на квалификации за трет циклус на студии со 180 
ЕКТС, студиска програма БИОЛОГИЈА – биохемија и физиологија на Институт за 
биологија, Природно-математички факултет, согласно со Уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации 

 
Биологија- биохемија-физиологија  
3 циклус, 3 години, 6 семестри, 180 ЕКТС кредити 
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Предложената студиската програма за третиот циклус на студии по биологија -  

биохемија-физиологија и со стекнато звање Доктор на биолошки науки – биохемија и 
физиологија се очекува да резултира со формирање на добро обучени, теоретски и практично 
едуцирани кадри. Поконкретно, овој кадар е оспособен за успешно воведување, стандардизирање 
и изведување на квантитативни и квалитативни техники и анализи на биолошки (растителен, 
животински и хуман) материјал. Се очекува кандидатите од овој студиум да бидат обучени 
квалитетно да се вклучат во реализација на истражувачката и апликативната дејност, особено во 
биохемиските, физиолошките, биотехнолошките, микробиолошките, и сродните на нив области. 

Овие студии се организирани за стекнување на VIII степен образование и целосно 
исполнување на дескрипторите за квалификации. 
 

Специфичен  
дескриптор 

Дескриптори на квалификациите (Биологија - биохемија и 
физиологија) 

Знаење и 
разбирање 

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

- Демонстрира специфични знаења и вештини од биохемиско-
физиолошките дисциплини: функционирање на микроорганизми, на 
растителни и животински клетки, ткива и организми, поврзување на 
градба со функција како и физиолошки, биохемиски, генетски, односно 
молекуларни промени во функција на 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 причини за промени и иреверзибилност во функционирањето на 
организмите.  

- Поседува знаења за биохемиските и молекуларните процеси на ниво на 
клетка, како и физиолошките процеси на ниво на организам, како и 
алтернативните патишта на метаболичките процеси при промени во 
надворешната и внатрешната средина.   

- Поседува способност за примена на стакнатите знаења во решавање то 
на конкретни проблеми од област на биохемијата и физиологијата со 
примена на соодветни научни методи и истражувачки техники.  

- Стекнува искуство за софистицирани анализи на различни биолошки 
материјали, суровини и продукти, да воведува и стандардизира нови 
аналитички методи, да ракува со апаратите за изведување на различни 
инструментални методи, да раководи со производствен процес и да се 
прилагоди на динамиката на истиот.   

- Стекнатите знаења може да ги примени во здравствени 
(дијагностички) лаборатории, лаборатории во рамките на научно-
истражувачките институции во Р. Македонија, микробиолошки, 
биохемиски  лаборатории во индустриските капацитети 
(прехранбената, технолошко-металуршката индустрија),  образовни 
институции, лаборатории за контрола на квалитет и лаборатории за 
истражување и развој при соодветни институции како и при државни 
институции (Министерства).  

Способност за 
проценка 

- Демонстрира способност за спроведување комплексни биохемиски, 
физиолошки, генетски и молекуларни експерименти и извлекување 
објективни заклучоци. 

- Поседува способност со примена на соодветни аналитички методи да 
изврши оценка за метаболички статус на биолошки материјал (од 
растителна, животинска или микробиолошка природа, добиени во ин 
виво или ин витро услови)   
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- Поседува способност за самостојно проценување на состојбите во 
аналитичкиот процес и изнаоѓање соодветни решенија и препораки. 

- Демонстрира знаење за функционирање на соодветниот производен 
процес и проценка на ефикасноста и контрола на работење и 
манипулација со производот, и спроведувањето на практични мерки. 

Комуникациски 
вештини 

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

- 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, биомедицинските, 
биотехничките 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 биологијата, а особено во областа на биохемијата, 
молекуларната биологија, физиологија преку семинари, конференции, 
обуки, тренинзи итн. 

 

6. Утврден сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети, со листа на 
задолжителни предмети, листа на изборни факултетски и универзитетски предмети и 
дефиниран начин на избор на предметите. 

 
СТРУКТУРА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА 

Табела 6.1.Распоред на предметите по семестри и студиски години  

 

Семестар 

Код 
или 

реден 
број 

Назив на 
предмет/активност 

Број на ЕКТС-кредити Припадност на 
предмет/активност 

согласно ЗВО 

Задолжителни 
предмети/ 
активнсоти 

Изборни 
предмети 

Прв 

 
Етика во 
научноистражувачката 
работа од областа 

3  Академска обука 

 
Методологија на 
научноистражувачката 
работа од областа 

3  Академска обука 

 

Предмет за стекнување 
генерички знаења и 
вештини за истражување од 
универзитетска листа на 
изборни предмети  

 6 Академска обука 

 
Предмет од студиската 
програма за стекнување 
напредни знаења (изборен) 

 6 Академска обука 

 
Предмет од студиската 
програма за стекнување 
напредни знаења (изборен) 

 6 Академска обука 

 
Предмет од студиската 
програма за стекнување 
напредни знаења  

 6 Академска обука 

   Вкупно 6 24  
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Втор 

 
Предмет од студиската 
програма за стекнување 
напредни знаења  

 6 
Академска обука 

 
Предмет од студиската 
програма за стекнување 
напредни знаења  

 6 
Академска обука 

 
Истражувачка работа под 
менторство (подготовка на 
предлог-докторски проект) 

14  

Независен 
истражувачки проект 
под менторство 
(докторски проект) 

 Прва годишна конференција 4  

Предавања и друг вид 
на комуникациски 
активности 

   Вкупно 18 12  

Трети 

 Предлог-докторски проект 27  

Независен 
истражувачки проект 
под менторство 
(докторски проект) 

 Прв докторски семинар 3  
Предавања и друг вид 
на комуникациски 
активности 

    Вкупно 30   

Четврти 

 Изработка на докторскиот 
труд 20  

Изработка и јавна  
одбрана на 
докторскиот труд врз 
основа на докторскиот 
проект  

 Меѓународна мобилност 6  
Меѓународна 
мобилност 

 Втора годишна 
конференција 4  

Предавања и друг вид 
на комуникациски 
активности 

   Вкупно 30   

Петти 

 
Активности за објавувањето 
на два труда во референтна 
научна публикација  

20  

Објавување во 
референтни научни 
публикации и активно 
учество на 
меѓународни собири во 
врска со докторскиот 
труд 1 

 Учество на меѓународен 
собир  7  

Објавување во 
референтни научни 
публикации и активно 
учество на 
меѓународни собири во 
врска со докторскиот 
труд**** 

 Втор докторски семинар 3  

Предавања и друг вид 
на комуникациски 
активности 

   Вкупно 30   

Шести 

 Трета годишна 
конференција 4  

Предавања и друг вид 
на комуникациски 
активности 

 Одбрана на докторскиот 
труд 26  

Изработка и јавна  
одбрана на 
докторскиот труд врз 
основа на докторскиот 
проект 

    Вкупно 30   
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******Во Член 43 став 1 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање 
на трет циклус академски студии - докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје 
(Универзитетски гласник бр. 530 од 31.12.2020 г.), стои: 
“(1) Советот на студиската програма ќе дозволи одбрана на докторски труд, кога кандидатот објавил 
најмалку два труда во референтна научна публикација, согласно со Законот за високото образование, како 
прв автор или автор за кореспонденција. Трудовите мора да бидат во врска со предметот на 
истражување на докторскиот труд, објавени во периодот на студирање на третиот циклус – 
докторски студии. Во студиската програма може попрецизно да се дефинираат видот и форматот на 
трудовите и видот на референтната научна публикација, што се предуслов за одбрана на докторскиот труд.” 

Согласно оваа формулација Советот на студиската програма – БИОЛОГИЈА – биохемија и 
физиологија попрецизно го дефинира видот на овие трудови. Притоа, најмалку еден 
од двата наведени трудови треба да е објавен во научно списание индексирано во Science Citation 
Index Expanded на Web of Science (со фактор на влијание), a вториот труд може да биде објавен во 
списание индексирано во една од следите научни бази: Еbsco, Emerald, Scopus, Web of Science, Journal 
Citation Report, SCImago Journal Rank.  

Останатите услови, дефинирани во членот 43 став 1, остануваат непроменети (кандидатот е прв 
автор или автор за кореспонденција во најмалку два труда, а трудовите мора да бидат во врска со 
предметот на истражување на докторскиот труд, објавени во периодот на студирање на третиот циклус). 

 

Табела 6.2.а. Задолжителни предмети од групата предмети за стекнување генерички 
знаења и вештини за истаржување - (Прилог 3.1.): 

 
Код Предмет Наставник ЕКТС 
БФ1001 Eтика во научно-

истражувачката работа од 
областа на биолошки науки 
 

Проф. д-р Сузана Диневска –
Ќовкаровска 
Проф. д-р Милица Ристовска 

3 

 
 

Код Предмет Наставник ЕКТС 
БФ2001 Методологија на научно-

истражувачката работа  од 
областа на биохемија и 
физиологија 
 

Акредитирани ментори од 
Институтот за биологија  
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски 
Проф. д-р Сузана Диневска-
Ќовкаровска 
Проф. д-р Ленка Цветановска 
Проф. д-р Митко Младенов 
Проф. д-р Јасмина Димитрова-
Шумковска 
Проф. д-р Билјана Миова 
Проф. д-р Соња Гаџовска-Симиќ 
Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев 
Проф. д-р Сашо Панов 
Проф. д-р Гордана Димеска 

3 

БФ2002 Методологија на 
научноистражувачката работа 
од областа на цитологија и 
хистологија  

Акредитирани ментори од 
Институтот за биологија  
Проф. д-р Маја Јорданова 
Проф. д-р Катерина Ребок 
 

3 

БФ2003 Методологија на 
научноистражувачката работа од 
областа на микробиологија и 
микробна биотехнологија  

Акредитирани ментори од 
Институтот за биологија  
Проф. д-р Џоко Кунгуловски 
Проф. д-р Наталија Атанaсова-
Панчевска 
 

3 
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Табела 6.2б. Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од 
универзитетска листа на изборни предмети (Прилог 3.2.). 

 

Предмет за стекнување генерички знаења и вештини за истражување од универзитетска 
листа на изборни предмети 

Биологија – биохемија и физиологија 

Код Предмет Предавачи ЕКТС 

U08S01P01 
 

ЕКСПЕРИМЕТАЛНИ МОДЕЛИ ВО 
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА  

За анимални модели: 
Проф. Ицко Ѓоргоски 
Проф. Сузана Диневска- Ќовкаровска 
Проф. Митко Младенов 
Проф. Јасмина Димитрова -Шумковска 
Проф. Катерина Ребок 
За растителни модели 
Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ 
Доц. д-р Оливер Тушевски 
За микроорганизми 
Проф. Џоко Кунгуловски 
Проф. Наталија Атанасаова Панчевска 

6 

U08S01P02 
 

ИНТЕГРАТИВНА ФИЗИОЛОГИЈА СО 
КЛЕТОЧНА БИОЛОГИЈА КАЈ РАЗНИ 
ГРУПИ ОРГАНИЗМИ 

За експериментална физиологија 
Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска 
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски 
Проф. д-р Митко Младенов 
Проф. д-р Биљана Миова 
Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев 
За растителна физиологија 
Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ 
Доц. д-р Оливер Тушевски 
Проф. д-р Ленка Цветановска 
За микробиологија: 
Проф. д-р Џоко Кунгуловски 
Проф. д-р Наталија Атанасова-Панчевска 
За клеточна биологија: 
Проф. д-р Маја Јорданова 

6 

U08S01P03 
 

МЕТАБОЛИЧКИ ПАТИШТА И НИВНА 
РЕГУЛАЦИЈА КАЈ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ НА 
ОРГАНИМИ 

За анимални модели: 
Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска 
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски 
Проф. д-р Јасмина Димитрова - Шумковска 
Проф. д-р Биљана Миова 
Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев 
За растителни модели 
Проф. д-р Ленка Цветановска 
Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ 
Доц. д-р Оливер Тушевски 
За микроорганизми 
Проф. Џоко Кунгуловски 
Проф. Наталија Атанасаова Панчевска  

6 

 
 

Табела 6.2в. Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења (ИЗБОРЕН) 
(Прилог 3.3) 

Напомена: Студентот, заедно со менторот, одбраат пет (5) предмети од понудените, 
кои се најсоодветни за темата на докторкиот труд.  

 

Предмет од студиската програма за стекнување напредни знаења  
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(ИЗБОРЕН) 
Реден 
број/ Код  Назив на предметот Предавач ЕКТС 

 
Научна област на која му припаѓа изборниот предмет :   

Биохемија и физиологија  
Семестар- прв или втор 

 
БФ3001 ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ФИЗИОЛОГИЈА Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски 6 

БФ3002 РЕДОКС СИГНАЛИЗАЦИЈА И АНТИОКСИДАНТИ 
Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев 
Проф. д-р Митко Младенов 
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски 

6 

БФ3003 ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ИМУНОЛОГИЈА Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски 6 

БФ3004 ФИЗИОЛОГИЈА НА СИГНАЛНИ МОЛЕКУЛИ Проф. д-р. Митко Младенов 
Проф. д-р. Никола Хаџи-Петрушев 6 

БФ3005 ФИЗИОЛОГИЈА НА ИНФЛАМАТОРНИТЕ ПРОЦЕСИ 
Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев 
Проф. д-р Митко Младенов 
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски 

6 

БФ3006 ФОРЕНЗИЧКА ФИЗИОЛОГИЈА-ХЕМАТОЛОГИЈА Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски 6 

БФ3007 БИОХЕМИСКИ ПРОЦЕСИ ВО ОРГАНСКИТЕ СИСТЕМИ Проф. д-р Јасмина Димитрова – 
Шумковска 6 

БФ3008  
КЛЕТОЧНИ И МОЛЕКУЛАРНИ МЕХАНИЗМИ ВРЗ 
ФУНКЦИЈАТА/ ДИСФУНКЦИЈАТА НА 
КАРДИОВАСКУЛАРНИОТ СИСТЕМ 

Проф. д-р Јасмина Димитрова – 
Шумковска 6 

БФ3009 ИНТЕГРАЦИЈА НА МЕТАБОЛИЗМОТ Проф. д-р Јасмина Димитрова-
Шумковска 6 

БФ3010 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ПРОТОКОЛ: РАБОТА СО 
АНИМАЛНИ МОДЕЛИ ВО БИОМЕДИЦИНСКИ 
ИСТРАЖУВАЊА 

Проф. д-р Јасмина Димитрова-
Шумковска 6 

БФ3011 ЕНДОКРИНА  РЕГУЛАЦИЈА 
Проф д-р Биљана Миова 
 Проф. д-р Сузана Диневска – 
Ќовкаровска 

6 

БФ3012 МЕТАБОЛИЧКА  РЕГУЛАЦИЈА 
Проф. д-р Сузана Диневска –
Ќовкаровска 
Проф. д-р Биљана Миова 

6 

БФ3013 ФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ НА СТРЕС И 
АДАПТАЦИЈА 

Проф. д-р Биљана Миова  
Проф. д-р Сузана Диневска – 
Ќовкаровска 

6 

БФ3014 ЕНЗИМОЛОГИЈА 
Проф. д-р Сузана Диневска –
Ќовкаровска 
Проф д-р Биљана Миова 

6 

БФ3015 ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА 
Проф. д-р Сузана Диневска –
Ќовкаровска 
Проф д-р Биљана Миова 

6 

БФ3016 МОЛЕКУЛАРНА И ИНТЕГРАТИВНА ФИЗИОЛОГИЈА 
Проф. д-р Биљана Миова 
Проф. д-рСузана Диневска –
Ќовкаровска 

6 

БФ3017 РАСТИТЕЛНА БИОХЕМИЈА 
Проф. д-р Ленка Цветановска,  
Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ,  
Доц. д-р Оливер Тушевски 

6 

БФ3018 РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА 
Проф. д-р Ленка Цветановска,  
Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ,  
Доц. д-р Оливер Тушевски 

6 

БФ3019 МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ,  
Доц. д-р Оливер Тушевски 6 

БФ3020 РАСТИТЕЛНИ IN VITRO КУЛТУРИ 
Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Проф. 
д-р Ленка Цветановска,  
Доц. д-р Оливер Тушевски 

6 

БФ3021 МЕТАБОЛИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ НА РАСТЕНИЈА 
Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Проф. 
д-р Ленка Цветановска,  
Доц. д-р Оливер Тушевски 

6 
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БФ3022 РАСТИТЕЛНИ АНТИОКСИДАНТИ 
Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ,  
Проф. д-р Ленка Цветановска,  
Доц. д-р Оливер Тушевски 

6 

БФ3023 ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ РАСТЕНИЈА Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ,  
Доц. д-р Оливер Тушевски 6 

БФ3024 ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА Проф. д-р Џоко Кунгуловски 6 

БФ3025 БИОЛОГИЈА НА МИКРООРГАНИЗМИ Проф. д-р Наталија Атанасова-
Панчевска 6 

БФ3026 МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА Проф. д-р  Џоко Кунгуловски 6 

БФ3027 ПРИМЕНА НА МИКРООРГАНИЗМИ ВО ТРЕТМАНОТ 
НА ОТПАДНИ ВОДИ Проф. д-р Џоко Кунгуловски 6 

БФ3028 МИКРОБНА ЕКОЛОГИЈА Проф. д-р Наталија Атанасова-
Панчевска 6 

БФ3029 ЕФЕКТИ ОД ГЕНОТОКСИЧНИ АГЕНСИ Проф. д-р  Гордана Димеска 6 
БФ3030 ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ЦИТОГЕНЕТИКА Проф. д-р Гордана Димеска  

БФ3031 МЕТОДИ ВО МОЛЕКУЛАРНАТА БИОЛОГИЈА Проф. д-р Сашо Панов 
Доц. д-р Славица Јосифовска 6 

БФ3032 МОЛЕКУЛАРНА ГЕНЕТИКА НА НЕОПЛАЗМИТЕ Проф. д-р Сашо Панов 6 
БФ3033 МОЛЕКУЛАРНА ГЕНЕТИКА И ГЕНОМИКА Проф. д-р Сашо Панов 6 

БФ3034 ХИСТОПАТОЛОШКИ БИОМАРКЕРИ Проф. д-р Маја Јорданова,  
Проф. д-р Катерина Ребок  

БФ3035 ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ФУНКЦИОНАЛНА 
ХИСТОЛОГИЈА 

Проф. д-р Маја Јорданова,  
Проф.  д-р Катерина Ребок 6 

БФ3036 ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД АНИМАЛНА 
ХИСТОПАТОЛОГИЈА 

Проф. д-р Маја Јорданова,  
Проф. д-р Катерина Ребок 6 

БФ3037 
ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКРОАНАТОМИЈА Проф. д-р Маја Јорданова 

Проф. д-р Милица Ристовска,  
Проф. д-р Катерина Ребок 

6 

БФ3038 ХИСТОЛОШКА АНАЛИЗА Проф д-р Маја Јорданова 
Проф д-р КатеринаРебок 6 

БФ3039 Систематика на определена група организми – 
цијанобактерии Проф. д-р Светислав Крстиќ 6 

БФ3040 Палеолимнологија 
Проф. д-р Светислав Крстиќ 
 Проф. д-р Златко Левков 6 

БФ3041 ОТРОВНИ ГАБИ, ТОКСИНИ И СИНДРОМИ 
Проф. д-р Катерина Русевска 
 Проф. д-р Митко Караделев 6 

БФ3042 ГАБИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 
Проф. д-р МиткоКараделев 
 Проф. д-р КатеринаРусевска 6 

БФ3043 НУТРИТИВНА И МЕДИЦИНСКА ВРЕДНОСТ НА ГАБИ 
Проф. д-р КатеринаРусевска 
 Проф. д-р МиткоКараделев 6 

БФ3044 БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ 
ПОПУЛАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

Проф. д-р Дана Прелиќ,  
 Проф. д-р Александра Цветковска-
Ѓорѓиевска 

6 

БФ3045 ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 
Проф. д-р Александра Цветковска-
Ѓорѓиевска 6 

БФ3046 
АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ВО БИОЛОГИЈАТА Проф. д-р ДанаПрелиќ,  

 Проф.д-рАлександра 
 Цветковска-Ѓорѓиевска 

6 

БФ3047 ИХТИОЛОГИЈА Проф. д-р Милица Ристовска 6 

БФ3048 

БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК 

Проф. д-р Милица Ристовска,  
 Проф. д-р Валентина Славевска-
Стаменковиќ,  
 Проф. д-р Катерина Ребок,  
 Проф. д-р Александра Цветковска-
Ѓорѓиевска 

6 

БФ3049 ФОРЕНЗИЧКА ЕНТОМОЛОГИЈА 
Проф. д-р Валентина 
 Славевска Стаменковиќ 6 

БФ3050 МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЈА 
Проф. д-р Валентина Славевска 
Стаменковиќ 6 
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Табела 6.3. Преглед на застапеност на задолжителнитепредмети/активностии изборните предменти на 

студиската програма 

 

Семестар Број на задолжителни 
предмети/активности Број на изборни предмети Вкупно предмети 

Прв 2 4 6 
Втор 2 2 4 
Трет 2 / 2 
Четврти 3 / 3 
Петти 3 / 3 
Шести 2 / 2 
Вкупно 14 6 20 
% застапеност 70% 30% 100% 

 

 

 

Табела 6.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните и изборните предмети 

Траење на 
студиите 
(години)/ 

вкупен број 
на ЕКТС-

кредити на 
студиската 
програма 

Вкупна оптовареност изразена 
преку ЕКТС-кредити 

Оптоварност за задолжителните 
предмети изразена преку ЕКТС-

кредити 

Оптоварност за изборните 
предмети изразена преку 

ЕКТС-кредити 

А 
Вкупен број 

на ЕКТС-
кредити од 
наставните 
предмети 

А1 
Процентуална 
застапеност на 
ЕКТС-кредити 
од наставните 
предмети на 
студиската 
програма 

Б 
Вкупен број на 

ЕКТС-кредити од 
задолжителните 

наставни 
предмети 

Б1 
Процентуална 
застапеност на 

ЕКТС-кредити од 
задолжителните 

наставни 
предмети во 

однос на 
вкупниот број на 
ЕКТС-кредити на 

студиската 
програма 

В 
Вкупен 
број на 
ЕКТС-

кредити 
од 

изборните 
наставни 
предмети 

В1 
Процентуална 

застапеност 
на ЕКТС-

кредити од 
изборните 
наставни 

предмети во 
однос на 

вкупниот број 
на ЕКТС-

кредити на 
студиската 
програма 

3 години 
180 

180 
 

100% 144 80% 36 20% 

 

7. Список на наставен кадар со податоци наведени во Прилог бр.4 

Табела 7.1. Список на наставници предвидени за реализација на студиската програма 

Напомена: За најголем број од предметите се наставата е поделена помеѓу два или повеќе професори, но 
вкуниот ангажман на еден професор не надминува 3 предмети.  

 

Ред. 
бр. Наставник 

Назив на наставен предмет/активност за кој е 
ангажиран на трет циклус 

БИОЛОГИЈА - Биохемија и физиологија 

Семестар  

1. Проф. д-р Ицко  прв или 
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Ѓоргоски • ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ФИЗИОЛОГИЈА 
• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ИМУНОЛОГИЈА 
• ФОРЕНЗИЧКА ФИЗИОЛОГИЈА-ХЕМАТОЛОГИЈА 
• РЕДОКС СИГНАЛИЗАЦИЈА И АНТИОКСИДАНТИ 
• ФИЗИОЛОГИЈА НА ИНФЛАМАТОРНИТЕ ПРОЦЕСИ 

 

втор 

2. 
Проф. д-р Митко 

Младенов 
 

• РЕДОКС СИГНАЛИЗАЦИЈА И АНТИОКСИДАНТИ 
• ФИЗИОЛОГИЈА НА СИГНАЛНИ МОЛЕКУЛИ 
• ФИЗИОЛОГИЈА НА ИНФЛАМАТОРНИТЕ ПРОЦЕСИ 

 

прв или 
втор 

3. Проф. д-р Никола 
Хаџи-Петрушев 

• РЕДОКС СИГНАЛИЗАЦИЈА И АНТИОКСИДАНТИ 
• ФИЗИОЛОГИЈА НА СИГНАЛНИ МОЛЕКУЛИ 
• ФИЗИОЛОГИЈА НА ИНФЛАМАТОРНИТЕ ПРОЦЕСИ 

 

прв или 
втор 

4. 
Проф. д-р Јасмина 

Димитрова - 
Шумковска 

• БИОХЕМИСКИ ПРОЦЕСИ ВО ОРГАНСКИТЕ СИСТЕМИ 
• КЛЕТОЧНИ И МОЛЕКУЛАРНИ МЕХАНИЗМИ ВРЗ ФУНКЦИЈАТА / 

ДИСФУНКЦИЈАТА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИОТ СИСТЕМ 
• ИНТЕГРАЦИЈА НА МЕТАБОЛИЗМОТ 
• ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ПРОТОКОЛ: РАБОТА СО АНИМАЛНИ МОДЕЛИ 

ВО БИОМЕДИЦИНСКИ 
ИСТРАЖУВАЊА 
 

прв или 
втор 

5. 

Проф. д-р 
СузанаДиневска –

Ќовкаровска 
 

• ЕНДОКРИНА  РЕГУЛАЦИЈА 
• МЕТАБОЛИЧКА  РЕГУЛАЦИЈА 
• ФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ НА СТРЕС И АДАПТАЦИЈА 
• ЕНЗИМОЛОГИЈА 
• ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА 
• МОЛЕКУЛАРНА И ИНТЕГРАТИВНА ФИЗИОЛОГИЈА 

 

прв или 
втор 

6. Проф д-р Биљана 
Миова 

• ЕНДОКРИНА  РЕГУЛАЦИЈА 
• МЕТАБОЛИЧКА  РЕГУЛАЦИЈА 
• ФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ НА СТРЕС И АДАПТАЦИЈА 
• ЕНЗИМОЛОГИЈА 
• ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА 
• МОЛЕКУЛАРНА И ИНТЕГРАТИВНА ФИЗИОЛОГИЈА 

 

прв или 
втор 

7, 
Проф. д-р Ленка 

Цветановска 
 

• РАСТИТЕЛНА БИОХЕМИЈА 
• РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА 
• РАСТИТЕЛНИ IN VITRO КУЛТУРИ 
• МЕТАБОЛИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ НА РАСТЕНИЈА 
• РАСТИТЕЛНИ АНТИОКСИДАНТИ 

 

прв или 
втор 

8, 
Проф. д-р Соња 
Гаџовска Симиќ 

 

• РАСТИТЕЛНА БИОХЕМИЈА 
• РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА 
• РАСТИТЕЛНИ IN VITROКУЛТУРИ 
• МЕТАБОЛИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ НА РАСТЕНИЈА 
• РАСТИТЕЛНИ АНТИОКСИДАНТИ 
• МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА 
• ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ РАСТЕНИЈА 

 

прв или 
втор 

9. Доц. д-р Оливер 
Тушевски 

• РАСТИТЕЛНА БИОХЕМИЈА 
• РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА 
• РАСТИТЕЛНИ IN VITRO КУЛТУРИ 
• МЕТАБОЛИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ НА РАСТЕНИЈА 
• РАСТИТЕЛНИ АНТИОКСИДАНТИ 
• МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА 
• ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ РАСТЕНИЈА 

 

прв или 
втор 

10. Проф. д-р  
Џоко Кунгуловски 

• ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА 
• МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
• ПРИМЕНА НА МИКРООРГАНИЗМИ ВО ТРЕТМАНОТ НА ОТПАДНИ 

ВОДИ 
 

прв или 
втор 

11. 
Проф. д-р Наталија 

Атанасова-
Панчевска 

• БИОЛОГИЈА НА МИКРООРГАНИЗМИ 
• МИКРОБНА ЕКОЛОГИЈА прв или 

втор 
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12. Проф. д-р Гордана 
Димеска 

 
• ЕФЕКТИ ОД ГЕНОТИКСИЧНИ АГЕНСИ  
•  ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ЦИТОГЕНЕТИКА   

 

прв или 
втор 

13. 
Проф. д-р Сашо 

Панов 
 

• МЕТОДИ ВО МОЛЕКУЛАРНАТА БИОЛОГИЈА 
 прв или 

втор 

14. Доц. д-р Славица 
Јосифовска 

• МЕТОДИ ВО МОЛЕКУЛАРНАТА БИОЛОГИЈА прв или 
втор 

15. Проф. д-р Маја 
Јорданова 

• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКРОАНАТОМИЈА 
• ХИСТОЛОШКА АНАЛИЗА 
• ХИСТОПАТОЛОШКИ БИОМАРКЕРИ 
• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ФУНКЦИОНАЛНА ХИСТОЛОГИЈА 
• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД АНИМАЛНА ХИСТОПАТОЛОГИЈА 

 

прв или 
втор 

16. Проф. д-р Катерина 
Ребок 

• ХИСТОПАТОЛОШКИ БИОМАРКЕРИ 
• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ФУНКЦИОНАЛНА ХИСТОЛОГИЈА 
• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД АНИМАЛНА ХИСТОПАТОЛОГИЈА 
• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКРОАНАТОМИЈА 
• ХИСТОЛОШКА АНАЛИЗА 
• БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК 

прв или 
втор 

17. Проф. д-р  Милица 
Ристовска 

• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКРОАНАТОМИЈА 
• ИХТИОЛОГИЈА 
• БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК 

 

прв или 
втор 

18. Проф. д-р 
Светислав Крстиќ 

 ТАКСОНОМИЈА, ФИЛОГЕНИЈА И ЕВОЛУЦИЈА НА ДИЈАТОМЕИ 
O ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ НА ВОДИ 
O СИСТЕМАТИКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ОРГАНИЗМИ - 

ЦИЈАНОБАКТЕРИИ 
O ПРИМЕНЕТА ДИЈАТОМОЛОГИЈА 
O ПАЛЕОЛИМНОЛОГИЈА 

 

прв или 
втор 

19. 

Проф. Д-р 
Валентина 
Славевска 

Стаменковиќ 

• БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК  
• ФОРЕНЗИЧКА ЕНТОМОЛОГИЈА  
• МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЈА  

 

прв или 
втор 

20. Проф. д-р Дана 
Прелиќ 

• БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ ПОПУЛАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
• АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ВО БИОЛОГИЈАТА 

 

прв или 
втор 

21. 

Проф. Д-р 
Александра 

Цветковска - 
Ѓорѓиевска 

• БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ ПОПУЛАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
• ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 
• АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ВО БИОЛОГИЈАТА 
• БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК 

прв или 
втор 

22. Проф. д-р Митко 
Караделев 

• ОТРОВНИ ГАБИ, ТОКСИНИ И СИНДРОМИ 
• ГАБИТЕ НА МАКЕДОНИЈА  
• НУТРИТИВНА И МЕДИЦИНСКА ВРЕДНОСТ НА ГАБИ 

прв или 
втор 

23. Проф. д-р 
Катерина Русевска 

• ОТРОВНИ ГАБИ, ТОКСИНИ И СИНДРОМИ 
• ГАБИТЕ НА МАКЕДОНИЈА  
• НУТРИТИВНА И МЕДИЦИНСКА ВРЕДНОСТ НА ГАБИ 

 

прв или 
втор 

 

 

8. Список на акредитирани ментори согласно член 136 став 8 од Закон за високо 
образование 

Табела 8.1. Список на акредитирани ментори2 
Наставник/ Акредитација по Број  и датум на решение 

                                                      
2Се пополнува доколку се бара повторна акредитација на студиска програма. 
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Наставно-научно звање на менторот студиски програми 
 

за акредитација на ментор 

1. Проф. д-р Ицко Ѓоргоски Биохемија и физилогија / 
Молекуларна биологија 

1409-38/5 
29.03.2018 

2. Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска Биохемија и физилогија / 
Молекуларна биологија 

1409-38/9 
29.03.2018 

3. Проф. д-р Џоко Кунгуловски Биохемија и физилогија / 
Молекуларна биологија 

1409-38/4 
29.03.2018 

4. Проф. д-р Сашо Панов Биохемија и физилогија / 
Молекуларна биологија 

1409-38/11 
29.03.2018 

5. Проф. д-р Ленка Цветановска Биохемија и физилогија/ 
 Молекуларна биологија 

17-478/2 
24.03.2017 

6. Проф. д-р Соња Гаџовска-Симиќ Биохемија и физилогија / 
Молекуларна биологија 

1409-38/13 
29.03.2018 

7. Проф. д-р Гордана Димеска Биохемија и физилогија / 
Молекуларна биологија 

1409-38/19 
29.03.2018 

8. Проф. д-р Јасмина Димитрова-Шумковска  Биохемија и физилогија / 
Молекуларна биологија 

1409-38/17 
29.03.2018 

9. Проф. д-р Билјана Миова Биохемија и физилогија / 
Молекуларна биологија 

1409-38/18 
29.03.2018 

10. Проф. д-р Митко Младенов Биохемија и физилогија / 
Молекуларна биологија 

1409-38/14 
29.03.2018 

11. Проф. д-р Наталија Атанaсова-Панчевска Биохемија и физилогија / 
 Молекуларна биологија 

1409-38/20 
29.03.2018 

12. Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев Биохемија и физилогија / 
 Молекуларна биологија 

1409-404/4 
25.09.2020 

13. Проф. д-р Маја Јорданова Биохемија и физилогија / 
Екологија 

1409-38/10 
29.03.2018 

14. Проф. д-р Катерина Ребок Биохемија и физилогија / 
Екологија 

1409-403/4 
25.09.2020 

 
 

Табела 8.2. Список на поднесени барања за акредитација на ментори3 

НЕМА поднесени барања за акредитација на нови ментори 

 

9. Список на научноистражувачки проекти со кои се опфатени најмалку 20% од 
наставниот кадар 

 
Табела 9.1. Список на наставници и научноистражувачки проекти 

 
 
Раководител/Учесник 

 
Наслов Финансиер/ година на 

реализација 
Ицко Ѓоргоски 
Раководител  "Lokalizacija na capsase-9 na nivo na pituiciti pri 

indukcija na procesot na apoptoza"  
Министерство за образование 
и наука на Р. Македонија, 2006-
2009 

Раководител на 
биолошкиот дел  

“Preparation and quality control of 
radiopharmaceuticals for diagnosis and therapy” 

 

Министерство за образование 
и наука на Р. Македонија 
(билатерален проект со 
Албанија), 2006-2008 

Партиципиент МАК 6/011 (technical cooperation) 
“Introducing Positron Emission Tomography 
(PET) in Clinical Practice” 

International Atomic Energy 
Agency IAEA, 2012-2016 

Партиципиент Coordinated Research Projcect  
“Development and Preclinical Evaluation of 

International Atomic Energy 
Agency  IAEA, 2014-2017 

                                                      
3Се пополнува доколку се бара акредитација на нова студиска програма. 
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Therapeutic Radiopharmaceuticals based on Lu-
177 and Y-90 Labelled Monoclonal Antibody and 
Peptides” 

Митко Младенов 
учесник Локализација на Caspase-9 на ниво на 

питуицити при индукција на процесот на 
апоптоза 

Министерство за наука на Р. 
Македонија, 2006-2009 

раководител Establishment of  New Academic and Scientific 
Cooperations Between the Partners from Balkan 
Countries 

German Academic Exchange 
Service (DAAD), 2012-2015 

Никола Хаџи-Петрушев 
учесник Локализација на Caspase-9 на ниво на 

питуицити при индукција на процесот на 
апоптоза 

Министерство за наука на Р. 
Македонија, 2006-2009 

учесник Студии за приготвување и контрола на 
квалитет на радиофармацевтски препарат за 
дијагностички и терапевтски цели 

Министерство за наука на Р. 
Македонија, 2008-2011 

учесник Establishment of  New Academic and Scientific 
Cooperations Between the Partners from Balkan 
Countries 

German Academic Exchange 
Service (DAAD), 2012-2015 

Јасмина Димитрова Шумковска 
Раководител:  

Јасмина Димитрова 
Шумковска 

Prof. Jasminа (од 
Македонска страна) 

Експресија на микроRNA (Mir-17-3p) кај 
индуцирана физиолошка вентрикуларна 
хиперторфија“/“ Mir-17p Contributes to Exercise 
Induced Physiological Hypertrophy” 

Macedonian and PR of China 
Ministries of Science and 
Education, bilateral project. 
2016-2018 

 

Раководител: 

Prof. Djoko Kungulovski 

Pre-Clinical Testing of Active Substances and 
Cancer Research 

Under the auspice of EU 7th 
Framework Program. 2010-2011 

Раководител: 

Prof. Moshe Gavish 

The Peripheral-type Benzodiazepine Receptors: 
cancerogenesis and steroidogenic production: 
18kDa translocator protein and oxidative stress in 
vivo. 

Horowitz Research Fund, 
2000156, Elias Medical Research 
Fund, 2009264, Technion 
(Israel). 2007-2009 

Раководител: 

Prof. Mitko Karadelev 

(од Македонска страна) 

Anticarcinogenic and antiatherogenic activity of  
sporocarp extract from selected taxa, typical for 
the region of Balkan Peninsula in correlation to 
the phylogenetic position of source fungi 

Macedonian and Slovenian 
Ministries of Science and 
Education, bilateral project. 
2006-2008 

Раководител: 

Prof. Bozidarka Djoshic-
Markovska 

(од Македонска страна) 

The impact of dietary unsaturates and L-arginine 
administration upon lipoprotein and 
carbohydrate metabolism in mildly 
hypercholesterolemic Wistar-rats.  

Macedonian project, 2001-2004 

Сузана Диневска Ќовкаровска 
Учесник Унапредување на заштитата на растителниот 

диверзитет, енергетската ефикасност и 
едукацијата во Ботаничката градина на 
Природно-математичкиот факултет во Скопје 

2017-2018, GEF Macedonia  

Биљана Миова 
Учесник Унапредување на заштитата на растителниот 

диверзитет, енергетската ефикасност и 
едукацијата во Ботаничката градина на 
Природно-математичкиот факултет во Скопје 

2017-2018, GEF Macedonia  

Учесник Towards Entrepreneurial Higher Education 
Institutions in South East Europe and Turkey. 
South East European Center for Entrepreneurial 

2014-2016, Co-founded by the 
European Union's IPA Multi-
beneficiary Program 
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Learning SEECEL: Pilot Project Framework for 
Entrepreneurial Learning in Non-Business 
Studies. 

Ленка Цветановска 
Академија за развој на 
образованието (АЕД) 

РЕР (Primary Education Project) / Проект за 
реформи во основното образование 

USAID/2006-2012 

Лазаревска Споменка, 
Ангелеска Наташа 

Со читање и пишување до критичко мислење Меѓународно здружение за 
читање и Универзитетот од 
Северна Ајова од САД, 2007-
2013 

Ленка Цветановска, 
Кратовалиева Сузана, 
Спасеновски Мирко 

Можности за регенерација на доматот 
(Lycopersicon esculentum Mill.) во услови in vitro 
и негова адаптација и селекција во 
надворешни услови 

Министерство за Образование 
и Наука на Република 
Македонија, 1997-2001 

Спасеновски Мирко, 
Ленка Цветановска, 
Гаџовска Соња 

Микропропагација на Hypericum perforatum L. 
во in vitro услови и можности за продукција на 
некои секундарни метаболити 

Министерство за Образование 
и Наука на Република 
Македонија, 1997-2001 

Милто Мулев, 
Кратовалиева Сузана, 
Ленка Цветановска 

Морфо-физиолошки и фитоценолошки 
истражувања на плевелите во 
агроекосистемите во Скопска Колина 

Министерство за Образование 
и Наука на Република 
Македонија, 1998-2002 

Соња Гаџовска Симиќ 
Раководител Производство на здрав растителен материјал 

со примена на in vitro технологија – 
МАКМИКРОПЛАНТ. 

Фонд за иновации и 
технолошки развој (ФИТР) и 
Светска банка, 2018-2021. 

Учесник Биоактивни соединенија од претставници од 
родот Salvia од Македонија и Кина: 
Карактеризација и фармаколошки активности 

Билатерална соработка помеѓу 
Министерство за образование 
и наука на Република Северна 
Македонија и Кина, 2020-2022 

Учесник Унапредување на заштитата на растителниот 
диверзитет, енергетската ефикасност и 
едукацијата во Ботаничката градина на 
Природно-математичкиот факултет во Скопје. 

Глобален еколошки фонд – 
Програма за мали грантови 
(ГЕФ ПМГ), 2017-2019. 

Учесник Антимикробна и антиоксидантна активност 
на селектирани макромицети од Македонија и 
Црна Гора. 

Министерство за образование 
и наука на Република 
Македонија и Министерство за 
образование и спорт на Црна 
Гора, 2016-2018. 

Учесник Towards Entrepreneurial Higher Education 
Institutions in South East Europe and Turkey. 
South East European Center for Entrepreneurial 
Learning SEECEL: Pilot Project Framework for 
Entrepreneurial Learning in Non-Business 
Studies. 

European Union's IPA Multi-
beneficiary Program, 2014-2016 

Оливер Тушевски 
Учесник Oxygen sensing a novel mean for biology and 

technology of fruit quality. COST Action CA18210. 
COST Association, 2019-2023. 

Учесник Биоактивни соединенија од претставници од 
родот Salvia од Македонија и Кина: 
Карактеризација и фармаколошки активности 

Билатерална соработка помеѓу 
Министерство за образование 
и наука на Република Северна 
Македонија и Кина, 2020-2022 

Учесник Производство на здрав растителен материјал 
со примена на in vitro технологија – 
МАКМИКРОПЛАНТ. 

Фонд за иновации и 
технолошки развој (ФИТР) и 
Светска банка, 2019-2021. 

Учесник Значењето на нетипични микоризни партнери 
и нивниот екофизиолошки статус за опстанок 
и распространување на тартуфите. 

Министерство за образование 
и наука на Република 
Македонија и Република 
Словенија, 2017-2018. 

Учесник Антимикробна и антиоксидантна активност 
на селектирани макромицети од Македонија и 
Црна Гора. 

Министерство за образование 
и наука на Република 
Македонија и Министерство за 
образование и спорт на Црна 
Гора, 2016-2018. 

Џоко Кунгуловски 
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Раководител “Изолација и карактеризација на 
млечнокиселински бактерии  -  продуценти на 
БАКТЕРИОЦИН, од македонски вина”  

2009-2011. Билатерален со Р. 
Турција.  

Учесник Reuse of Industrial Mineral Waste for Waste 
Water Treatment and Improvement of Landfills. 
(REINTRO) 

FP5RTD. EUROPEAN 
COMMISSION RESEARCH 
DIRECTORATES GENERAL. 2004-
2006. 

Учесник Project: RISE FP-6. Contract No. INCO-CT-
2004.509161. 2004-2007. 

Учесник Project:  MORE MICROGRIDS FP-7. Contract No. SES6-019864. 
2005-2009. 

Раководител Антимикробна и антиоксидативна активност 
на одредена група медицински значајни 
макромицети од Македонија и Црна Гора 

2016-2017. Билатерален со Р. 
Црна Гора.  

Наталија Атанасова-Панчевска 
 (учесник) Влијание на суплементите додадени во 

храната врз здравствената состојба, 
производните карактеристики и квалитетот 
на месото на крапот при интензивно 
одгледување во кафезен систем.  

Министерство за земјоделство, 
шумарство и водостопанство 
на РМ, 2017. 

 (учесник) Monitoring of water quality of reservoir Shum and 
hatchery Shum, toward conservation of nature 
and production of quality salmonide for stocking 
of open waters in the Republic of Macedonia.  

Sts. Ctril and Methodius 
University, 2017  

 (раководител) Унапредување на истражувачкиот капацитет 
на лабораториите на институтот за биологија.  

Sts. Ctril and Methodius 
University, 2018 

 (раководител) Одредување на бактерицидна, спороцидна и 
фунгицидна активност на апарат HYPE ASM 
(fogger), како и одредување на оптимални 
услови за работа на апаратот.  

Fund for Innovation and 
Technology Development, 2020-
2021  

 (раководител) Одредување на бактерицидна, спороцидна и 
фунгицидна активност на апарат за UV 
дезинфекција, производ на КЛИН МАКС ДОО, 
како и одредување на оптималните услови за 
работа на апаратот.   

Fund for Innovation and 
Technology Development, 2020-
2021  

 (учесник) “MIA EKOPRO-CARP-FEED”  НОВА ЗБОГАТЕНА 
СО ПРОБИОТИЦИ ХРАНА ЗА КРАП (Cyprinus 
carpio).  

Fund for Innovation and 
Technology Development, 2020-
2022 

 (учесник) Antimicrobial and antioxidant activity of selected 
medical macromycetes from Macedonia and 
Montenegro.  

2016-2017. Bilateral project with 
Montenegro.  Министерство за 
образование и наука 

 (учесник) Soil Degradation Assessment And Rehabilitation 
Strategies For Sustainble Land Planing (Terra 
Med).  

The IPA Cross-Border 
Programme “Grece– The Former 
Yugoslav Republic of  Macedonia 
2013-2017”  

 (заменик раководител 
од македонска страна) 

CA18229 - NON-CONVENTIONAL YEASTS FOR 
THE PRODUCTION OF 
BIOPRODUCTS 
                  

COST Action  
2019-2023 

Гордана Димеска 
 Гордана Димеска, 
(заменик/ раководител 
на проект) 

Унапредување на истражувачкиот 
капацитет на лабораториите на 
Институтот за биологија 
 

Национален проект МОН, 2019-
2021 

Гордана Димеска  
(раководител на 
проект) 

Примена на Allium test за детекција на 
цитотоксичност и генотоксичност 

Национален проект 
ПМФ, 2016- 

Гордана Димеска  
(раководител на 
проект) 

Ефекти од индуцирани мутации врз 
развитокот на некои растителни култури 

Национален проект 
ПМФ, 2015- 

Сашо Панов 
Раководител на 
меѓународен 

Засилување на ефектите на цитостатиците со 
потиснување на целните гени во туморските 

МОН, Република Македонија и 
Ministarstvo znanosti, Hrvatska; 
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(македонско-хрватски) 
билатерален проект 

клетки (Enhancement of chemotherapy drugs 
effects by silencing of target genes in tumor cells) 

2008-2010. 

Учесник на 
меѓународен FP7-
проект (CPCTAS) 

Центар за претклиничко испитување на 
активните супстанции (Centre for Pre-Clinical 
Testing of Active Substances 

Европска комисија (European 
Commission); 2008-2010. 

Учесник и 
супкоординатор за 
модулот форензичка 
биологија на 
меѓународен TEMPUS 
JEP-проект 

Образовен систем од областа на форензиката 
(науката за материјалните докази) во 
Република Македонија (Education System in 
Forensic Sciences for the Republic of Macedonia - 
EDU_FOR_MK). 

Европска комисија (European 
Commission); 2007-2009. 

Славица Јосифовска 
Учесник “Characterizing genome and exome variation and 

antibody repertoire in Bulgarian patients with 
Alzheimer, frontotemporal or unspecified type of 
dementia” 

Фонд за научни истражувања 
на Министерство за 
образование и наука на 
Р.Бугарија. 2019-2022 

Учесник “Characterization of longevity genes by genome 
and target sequencing” 

Фонд за научни истражувања 
на Министерство за 
образование и наука на 
Р.Бугарија. 2016-2019 

Маја Јорданова 
Маја Јорданова  Проценка на достапноста и влијанието на 

металите врз рибните популации во реките 
кои се под влијание на рударските активности 

МОН (2012-2014) 

Катерина Ребок 
Катерина 
Ребок/учесник 

Проценка на достапноста и влијанието на 
металите врз рибните популации во реките 
кои се под влијание на рударските активности 

МОН (2012-2014) 

Катерина 
Ребок/учесник 

Развивање на капацитети за одржливост на 
Дојранското Езеро 

РЕЦ (CEPF), 2015-2016 

Катерина 
Ребок/учесник 

Дистрибуција на видовите од родот 
Romanogobio во Р. Македонија – одговор на 
промените во животната средина 

МЖСПП, 2019-2020 

Светислав Крстиќ 
Светислав Крстиќ,  

Експерт за алги и 
бидиверзитет 

Developing capacities for sustainability of Dojran 
Lake  

Regional Environmental Center 
(REC) Macedonia - 2015 

Светислав Крстиќ,  

Тим лидер 

Update of  Prespa Lake Watershed Management 
Plan 

UNDP - SECO – State Secretariat 
for Economic Affairs, Switzerland, 
2015-2016 

Светислав Крстиќ,  

Тим лидер, експерт за 
квалитет на води 

Developing capacities for sustainability of Dojran 
Lake: “Valorization study of Dojran Lake“  

Regional Environmental Center 
(REC) Macedonia - 2016 

Светислав Крстиќ,  

Тим лидер, експерт за 
квалитет на води 

Creating Shore-zone Functionality Index for 
Prespa, Ohrid and Skadar lake  

GIZ-GTI - 2016 

 

Светислав Крстиќ,  

Тим лидер, експерт за 
квалитет на води 

Enhancing Dojran Lake Unique Biodiversity 
through Engagement of all Stakeholders and 
Implementation of Ecosystem-Based Approaches  

CEPF – 2019-2020 

Светислав Крстиќ,  

Тим лидер, експерт за 
квалитет на води 

Студија за прецизно утврдување на границите, 
хидрологија и валоризација на живеалиштата 
во Моноспитовско Блато  

ЕУ – Грција – Македонија – 
2019-2020 

Митко Караделев 

- раководител Heavy metals content in selected wild mushrooms 
in Macedonia and Yunnan Province (China) 

Министерство за наука и 
образование на Р. Македонија и 
Р. Кина / 2018-2019 
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раководител 

The importance of non-typical truffle mycorrhizal 
plants and their ecophysiological status for the 
survival and dispersal of truffles - an 
ectomycorrhizal view 

Министерство за наука и 
образование на Р. Македонија и 
Р. Словенија / 2017-2018 

учесник Molecular Phylogenetic Position, Diversity and 
Ecology of Selected Boletoid Species of Fungi 

Министерство за наука и 
образование на Р. Македонија и 
Р. Австрија / 2016-2017 

учесник 
Antimicrobial and antioxidant activity of selected 
medical macromycete from Macedonia and 
Montenegro.  

Министерство за наука и 
образование на Р. Македонија и 
Р. Црна Гора / 2015-2016 

раководител 

Hypogeic Fungi (Truffles) in the Republic of 
Macedonia - Diversity and distribution in 
correlation with their ecology  

 

Министерство за наука и 
образование на Р. Македонија и 
Р. Словенија / 2015-2016 

Катерина Русевска 
Учесник Разновидност во природните науки низ 

социјална инклузија – неформално 
образование по природни науки и ученичка 
разноликост, во рамките на програмата 
ERASMUS PLUS  

ERASMUS PLUS (2017 – 2020) 

Учесник Investigation of the conceptual knowledge and the 
occurrence of erroneous notions in the 
mathematics and science teaching  

МАНУ / БАН (2017 – 2020) 

Дана Прелиќ 
Ministry of Education 
and Science 

 

Беласица надвор од границите - 
прекугранична соработка во зелениот појас на 
Балканот’’ (научен раководител од 
македонската страна 

2014 - 2015 

Covered by University of  
“SS. Cyril and Methodius” 
University in Skopje 

Genetic and morphological characterization of the 
trout’s from the genus Salmo in Republic of 
Macedonia 

(2011-2012) 

Macedonian ecological 
society 

NEWEN (Netherlands and Western Balkan 
Environmental Network), cooperation and 
capacity building project between six universities 
in the Western Balkan and three 
universities/institutes in the Netherlands. 

The program runs from 2008 till 
beginning of 2011. 

 

(Project RFP 56/2008) Conservation and Action Planning for Priority 
Transboundary Habitats and Species in the Prespa 
Lakes Basin – Preparatory Phase 

2009/2010 

Александра Цветковска- Ѓорѓиевска 

учесник 
Идентификација на шуми со високи природни 
вредности и подготовка на најмалку два 
прирачници за нивно управување, 2019-2021 

Македонско еколошко 
друштво, Шумарски факултет, 
Деконс-Ема 2019-2021 

учесник 

Заеднички стратегии за заштита на 
биодиверзитетот и одржлив развој на 
билатералното заштитено подрачје - 
COMBINE2PROTECT, 2019 

IPA програм за меѓугранична 
соработка помеѓу Грција и Р. 
Македонија, 2019 

учесник 

Програма за зачувување на природата во 
Македонија – фаза 2 Компонента: 
Подобрување на статусот на природните 
вредности во брегалничкиот регион. Статус и 
распространување на видовите тврдокрилци 
од значење за Европската унија и 
воспоставување на Натура 2000 подрачја      
2018-2020 

Македонско еколошко друштво 
и Канцеларија за еколошки 
консалтинг „Фармахем“, 2018-
2020 

учесник 

Зачувување на биолошката разновидност 
преку создавање и ефективно управување со 
заштитени области и интегрирање на 
биолошката разновидност во плановите за 
употребата на земјиштето “. Компонента: 
Валоризација на биодиверзитетот на Шар 

Македонско еколошко 
друштво, GEF/UNEP, 2017-2020 
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Планина, 2017-2020 

учесник 
Зајакнување на капацитетите за 
имплементација на Natura2000“ 
EuropeAid/136609, 2016 

Particip GmbH, 2016 

учесник 
Студија за валоризација на Дојранско Езеро“, 
2016 

Регионален центар за животна 
средина (РЕЦ), Македонија, 
2016 

Милица Ристовска 
Учесник во проект “Conservation Action Plan (CAP) 

for the endemic and endangered Prespa trout 
(Salmo peristericus)” 

PONT (Prespa Ohrid Nature 
Trust) and CEPF (Critical 
Ecosystem Partnership Fund) 
(2020-2021) 

Учесник во проект “VIth Convention on Biological Diversity, 
indicators of ecosystem services” 

"DECONS-EMA" DOOEL Skopje 
(2020) 

Учесник во проект 

 

“Зачувување на природата во Македонија – 
Слив на Брегалница компонента за Натура 
2000 подрачја за 2020 година” 

Ministry of Environment and 
Physical Planning and 
Macedonian Ecological Society 
(MES) ongoing (2020) 

Учесник во проект 

 

“Regional Strategy on Biodiversity with Action 
Plan for the South-East planning Region” 

UNDP Association Center for 
sustainable development 
"Ellipse" (2019-2020) 

Учесник во проект 

 

“Open Regional Fund for South-East Europe – 
Implementation of Biodiversity Agreements (ORF-
BDU)” 

Macedonian Ecological Society 
(MES)  ongoing (2020) 

 
Валентина Славевска Стаменковиќ 
Валентина Славевска 
Стаменковиќ / учесник 

Мониторинг програма за сливот на реката 
Струмица 

УНДП / 2018 

Валентина Славевска 
Стаменковиќ / учесник 

Развивање на капацитети за одржливост на 
Дојранското Езеро 

РЕЦ (CEPF) / 2016 

Валентина Славевска 
Стаменковиќ / учесник 

Техничка помош за зајакнување на 
институционалните капацитети за 
приближување и имплементација на 
законодавството за животна средина во 
областа со управувањето со води 

МЖСПП / 2015 

Валентина Славевска 
Стаменковиќ / учесник 

Дистрибуција на видовите од родот 
Romanogobio во Р. Македонија – одговор на 
промените во животната средина 

МЖСПП / 2019 

 
 

 
Табела 9.2. Табеларен приказ на број на наставници и научно-истражувачки проекти 

 

 Наставници и научно-истражувачки проекти Број на наставници 

1. Вкупен број на наставници на високообразовната установа (на СП 
Биологија- биохемија и физиологија, ПМФ) 

23 

2. Вкупен број на наставници вклучени во реализација на 
научноистражувачки проекти (на Институт за биологија, ПМФ) 

23 

3. Процентуално учество на наставниците вклучени во реализација на 
научноистражувачки проекти во однос на вкупниот број 
наставници 

100% 
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9. Податоци за рангирањето на високообразовната установа која бара акредитацја на 
студиската програма 

 
Табела 10.1. Табеларен приказ на местото на високообразовната установа подносител на барањето за 

акредитација на општата ранг листа на рангирани универзитети 
http://www.shanghairanking.com/Macedonian_HEIs_Ranking/Macedonian-HEIs-Ranking-2015-2016.html 

 
 Назив на високообразовната установа Total score 
1. University Ss. Cyril and Methodius – Skopje 100 
2. University “Goce Delcev” – Stip 97.3 
3. University for Computer Science and Information 

Technology “Ss. Apostle Paul” – Ohrid 94.5 

4. Southeast Europe University - Tetovo 93.3 
5. University “American College” - Skopje 82.1 
6. International Balkan University – Skopje 81.7 

 
 

10. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 
БИОЛОГИЈА – биохемија и физиологија на Институт за биологија, Природно-
математички факултет. 
Табела 11.1.Список и површина на простории во високообразовната установа  што ќе се користатза 
реализација на студиската програма 

 

Институт за 
биологија, 

ПМФ  

Расположив простор и квадратура  

 А
м

ф
ит

еа
тр

и 

К
аб

ин
ет

и 

Д
ру

ги
 

пр
ос

то
ри

и 
ка

ко
 

пр
ед

ав
ал

ни
 

Л
аб

ор
ат

ор
ии

 

Би
бл

ио
те

ка
 - 

чи
та

лн
а 

ВК
УП

Н
О

 

 Број М2 Број М2 Број М2 Број М2 Број М2 Број М2 

Студии по 
биологија) 1 80 22 346 3 167 25 1083 1 78 52 

1754 
 
 

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 

Лаборатории за 
експериментални 
истражувања (вежбални) 

9 Вежбалните се со капацитет до 25 места за студенти 

Научно-истражувачки 
лаборатории 15 Секоја лабораторија е опремена со соодветни аналитички и 

лабораториски инструменти и  

  материјали (хистолошка, еколошка, биохемиска, физиолошка, 
миколошка...)  

Кабинети 28  

Ботаничка градина 1 Ботаничката градина зафаќа простор од околу 30ха и располага 
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Простории Број Забелешка 
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 помошна просторија 

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 инвертебрати и колекција на вертебрати. Сите се сместени во 
наменски простории. 

Теренски истражувачки  
станици 1 Теренска истражувачка станица во Маврово за изведување на 

теренската настава по предмети од екологијата 

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

 
 
 

11. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма БИОЛОГИЈА, 
Институт за биологија, Природно-математички факултет 

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, слајдпроектор, нагледни цртежи. Покрај тоа, во четири вежбални се 
поставени светлосни микроскопи и стереомикроскопи.  
 

Табела 12.1 Список на опрема и наставни средства за вршење на дејноста што одговараат на нормативите и 
стандардите за вршење високобразовна дејност 

 
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 машини 
• Real-time PCR систем 
• Генетски анализатор - DNA 

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 
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• Центрифуги 
• Микроцентрифуги 
• Магнетни мешалки 
• Автоклави 
• Ултрасоничен хомогенизатор 

• Ламинари 
• Лиофилизатор 
• HPLC 
• Кадички за електрофореза 
• Фрижидери за замрзнување на -80oC 

 

12. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма 
во периодот од последната акредитација 

Табела 13.1. Преглед на бројот на студентите запишани (првпат) настудиската програма Биологија – 
биохемија и физиологија во периодот на последната акредитација и бројот настуденти за кои се бара 

акредитација 

Академска година Број на студенти запишани во 
прва година 

1. Учебна 2018/2019 4 
2. Учебна 2019/2020 1 
3. Учебна 2020/2021 0 
Вкупно запишани студенти 5 
Бројот на студенти за кои е добиена акредитација 12 
Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација 12 

 

13. 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” во Скопје. До студентите од третиот циклус исто 
така ќе биде дистрибуирана и целокупната литература која ја обезбедува печати и 
доставува до високообразованта установа Министерството за образование на Р. 
Македонија. 

14. Информација за веб-страница 

Веб страницата која овозможува слободен достап до електронските информации 
за студиските групи на Институтот за биологија е www.pmf.ukim.edu.mk.  
http://ib.pmf.ukim.edu.mk. 
 

15. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 
наставата 

Најнапред, наставно-научниот и соработничкиот кадар на Институтот континуирано ги 
следи препораките и современите трендови за подобрување на наставниот процес, како во 
Европа, така и во светот. Врз основа на овие сознанија, на институтот за биологија  
постојано спроведува активност за одржување и подобрување на квалитетот на наставата 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/
http://ib.pmf.ukim.edu.mk/
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преку набавка на нагледни средства и опрема за изведување на практичната и теоретската 
настава.  

За квалитетот на студиите на Институтот за биологија одговараат и вршат контрола 
Раководителот на третиот циклус од Студиската програма, раководителот на Институтот за 
биологија, Деканот, Продеканот за настава на Природно-математичкиот факултет како и 
структите во Школата на докторски студии. Институтот организира анонимни анкети на 
годишно ниво со помош на кои се изврши контрола на квалитетот на наставата и 
сознанијата од овие анкети ќе овозможат подобрување на наставно-едукативниот процес. 
Квалитетот на студиската програма од III циклус при Институтот за биологија 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 рши контрола на 
поставените цели на студиската програма, нејзината реализација, нивото на знаења и 
стручност на студентите по нивното завршување на студиите од третиот циклус како и 
можноста за нивно вработување и понатамошно школување.  

Како поткрепа на сето горенаведено, е и оваа реакредиација која подразбира и 
проширување на наставните содржини и зголемување на бројот на акредитирани ментори.  
 

16. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со Упатството 
заединствените основи на евалуацијата и евалуациските постапки на 
универзитетитедонесено од Агенцијата за евалуација на високото образование во 
Република Македонија и од Интеруниверзитетската конференција на Република 
Македонија (Скопје -Битола, септември 2002). 

На Природно-математичкиот факултет на секој двогодишен период, се спроведува евалуација. 
Послениот извештај е даден во прилог (Прилог 6)  

 
Линковите до овие податоци се следните: 
http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1 
 
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/390_PMF_samoevaluacija.pdf 
 
 

17. Усогласеност на формалното образование и истражувачкото искуство на 
наставниците со специфичноста на студиската програма, односно со профилот и 
квалификацијата на наставно-научниот кадар. 

Научноистражувачкото искуство на наставниците од Институтот за биологија 
ангажирани со студиската програма по БИОЛОГИЈА – биохемија и физиологија се во директна 
поврзаност со формалното образование. Имено, како највалидни показатели се најнапред 
научно-истражувачките области во кои се стеканти звањата доктор на биолошки науки за 
сите професори. Но, покрај овие податоци, уште повалидни се огромниот број на публикации 
од областите на истражување на наставниот кадар на ИБ. Финално, ангажираноста во 
огромен број на научно-истражувачки проекти на професоркиот кадар на ИБ.  

Сите овие податоци овозможуваат квалитетно изведување на наставата, имајќи ги 
предвид компатибилноста на профилот, квалификацијата и стручно-апликативната дејност 
на сите лица за предложената студиска програма. 

http://www.ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=155&glavno=1
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/390_PMF_samoevaluacija.pdf
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Сите овие податоци се мерливи и видливи преку Прилог 4 за секој од ангажираните 
наставници во студиската програма. 
Табела 18.1.Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен работен 

однос со полно работно време вклучени во реализација на студиската програма 

 

 
Наставник 

Научно поле и 
област во кои 
што е стекнат 

научниот степен 
доктор на науки 

Наставно- научна 
област во која е 

избран наставникот 

Предмети на кои наставникот се јавува како носител 
(набројани се предмети за доделена настава од 

 1 циклус;  
предметите од 3 циклус се набројани во  

Табела 7. 1 од овој елаборат) 

1 
Ицко 
Ѓоргоски 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Физиологија и 
имунологија 

Физиологија, Молекуларна имунологија, 
Имуногенетика, Биолошки основи на храната, 
Броматологија, Физиолошки механизми на 
циркулација  

2 
Митко 
Младенов 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Физиологија и 
имунологија 

Молекуларна физиологија, Биофизика на клетка, 
Меѓуклеточни комуникации 

3 

Никола 
Хаџи-
Петрушев 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Физиологија и 
имунологија 

Општа физиологија, Имунологија, Анатомија и 
физиологија на човек, Мол. основи на дејството 
на цитокините, Физичка антропологија 

4 

Сузана 
Диневска-
Ќовкаровска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Анимална 
физиологија, 
Ензимологија, 
Екофизиологија,  

Анимална физиологија, Ензимологија, 
Екотоксикологија, Исхрана и метаболизам 

5 

Јасмина 
Димитрова-
Шумковска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Биохемија, 
Клиничка 
биохемија 

Општа биохемија, Биохемија 1, Биохемија 2, 
Биохемија 3, Клиничка и експериментална 
биохемија 

6 
Билјана 
Миова 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Физиологија, 
Зоофизиологија и 
Ензими 

Анимална физиологија, Применета физиологија, 
Анимална екофизиологија, Лабораториски 
практикум, Култура на анимални ткива 

7 
Ленка 
Цветановска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Растителна 
биохемија и 
физиологија  

Растителна биохемија, Растителна физиологија, 
Исхрана и метаболизам на растенија, 
Физиолошка функција на секундарни 
биомолекули, Биохемија на Нутриционизам, 
Макро и микронутритивен состав на храна, 
Дидактика во природните науки 

8 

Соња 
Гаџовска 
Симиќ 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Физиологија и 
Ботаника 

Растителна физиологија, Растителни in vitro 
култури, Култура на растителни и анимални 
ткива, Растителни антиоксидантни метаболити 

9 
Оливер 
Тушевски 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Ботаника и 
Молекуларна 
биологија 

Молекуларна биологија на растенија, Растителни 
секундарни метаболити, Генетски 
модифицирани организми, Метаболички 
инженеринг на растенијата, Физиологија на 
развиток на растенијата, Биолошка активност на 
растителни екстракти 

10 
Џоко 
Кунгуловски 

Природно-
математички 
науки, 

Микробиологија, 
Микробна 
биотехнологија 

Микробиологија, Микробна биотехнологија, 
Биотехнологија на храна,  
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Биологија 

11 

Наталија 
Атанасова-
Панчевска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Микробиологија, 
Бактериологија и 
Микробна 
Биотехнологија 

Микробиологија, Хемиска микробиологијја, 
Биотехнологија, Микробиологија со 
микробиологија на храна, Микробна 
биотехнологија, Микробна екологијја, 
Вирусологија, роценка на ризик за безбедностт 
на храна 

12 
Гордана 
Димеска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Генетика, 
Цитологија, 
Ботаника 

Генетика, Цитологија, Клеточна биологија, 
Анатомија и морфологија на растенија, 
Цитогенетика, Популациона генетика, 
Лабораториска обработка на растителен 
материјал 

13 Сашо Панов 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Молекуларна 
биологија и 
генетика 

Основи на молекуларна биологија, Генетски 
Молекуларна биологија со генетика, Применете 
молекуларна генетика, Биохемија 3 

14 
Славица 
Јосифовска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Молекуларна 
биологија и 
генетика 

Основи на молекуларна биологија, Молекуларна 
биологија со генетика, Биохемија 3 

15 
Маја 
Јорданова 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

цитологија, 
хистологија и 
еволуција 

Клеточна биологија, Еволуција, Основи на 
екологија и еволуција, Однесување на животните, 
Историја на биологија 

16 
Катерина 
Ребок 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Зоологија со 
зоофизиологија 

Цитологија, Хистологија, Хистологија и 
ембриологија, Зоологија, Општа зоологија, 
Радијациона биологија 

17 
Милица 
Ристовска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Зоологија со 
зоофизиологија 

Споредбена анатомија, Типологија на животни, 
Анатомија на човек, Ихтиологија, Онтогенија на 
'рбетници  

18 
Светислав 
Крстиќ  

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Ботаника, 
Алгологија 

Систематика на нижи растенија, Алгологија и 
Микологија, Биотехнологија, Хидробиологија 

19 

Валентина 
Славевска 
Стаменковиќ 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Зоологија со 
зоофизиологија, 
ентомологија и 
екологија 

Безрбетници, Зоологија, Ентомологија, Основи на 
екологија и еволуција, Проучување и заштита на 
биолошката разновидност, Макроинвертебрати 
и нивна примена во мониторинг студии, 
Форензичка ентомологија 

20 Дана Прелиќ 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

група предмети од 
областа на 
екологијата  

Основи на екологија и еволуција, Општа 
екологија, Биоми, Математичко моделирање во 
биологијата, Проучување и заштита на биолошка 
разновидност, Здравствена екологија 

21 

Александра 
Цветковска 
Ѓорѓиевска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Зоологија, 
ентомологија, 
екологија, 
биогеографија 

Анимална екологија со зоогеографија, Основи на 
екологија и еволуција, Екологија на антропогени 
екосистеми, Проучување и заштита на биолошка 
разновидност, Здравствена екологија, Биоми, 
Математичко моделирање во биологијата 

22 
Митко 
Караделев 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Микологија и 
Методика на 
наставата по 
биологија 

Микологија, Медицински габи, Габите на 
Македонија, Методика во наставата по биологија, 
Оценување во наставата по биологија 

https://ib.pmf.ukim.edu.mk/subjects/view/319
https://ib.pmf.ukim.edu.mk/subjects/view/345
https://ib.pmf.ukim.edu.mk/subjects/view/345
https://ib.pmf.ukim.edu.mk/subjects/view/404
https://ib.pmf.ukim.edu.mk/subjects/view/397
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Биологија 

23 
Катерина 
Русевска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Микологија и 
Методика на 
наставата по 
биологија 

Микологија, Габите на Македонија, Нутритивна и 
медицинска вредност на габите, Методика во 
биологијата со хоспитации 1, Методика во 
биологијата со хоспитации 2, Експеримент во 
наставата по биологија 

 

 

Табела 18.2.Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во редовен работен 
однос со полно работно време на единицата каде што  се реализира студиската програма 

 
 

Наставник 

Научно поле и област 
во кои што е стекнат 

научниот степен 
доктор на науки 

Наставно- научна област 
во која е избран 

наставникот 

Предмети на кои 
наставникот се 

јавува како носител 

1.     
2.     
3.     

 
Табела 18.3.Список на лица избрани во наставно-научни, научни и наставни звања во работен однос во 

друга високообразовната установа или интитуција ангажирани на единицата каде што се реализира 
студиската програма  

 

Наставник 

Научно поле и област 
во кои што е стекнат 

научниот степен 
доктор на науки 

Наставно- научна област 
во која е избран 

наставникот 

Предмети на кои 
наставникот се 

јавува како носител 

 НЕМА    

 

 

Табела 18.4.Табеларен приказ на наставници според видот на работен однос на единицита на 
високообразовната установа, односно студиската програма за која се бара акредитација/повторна 

акредитација 

 За единицата на високообразовната 
установа што ја реализира студиската 

програма 

За студиската програма за која се бара 
акредитација/повторна акредитација 

Вид на работен однос Број на 
наставници Вид на работен однос Број на 

наставници 
1 Во редовен работен однос со 

полно работно време  
111 Во редовен работен однос со 

полно работно време  
23 

2 Во работен однос со 
определено работно време 

нема Во работен однос со 
определено работно време4 

нема 

 

                                                      
4Соглаасно Член 29 Правилник за работа на Одборот за акредитација единицата треба да  го обезбеди 
„потребниот број на лица во наставно-научни, научни и наставни звања за сите предметни програми во 
студиската програма, најмалку за првите две години” 
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18. Усогласеност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и 
специфичните дескриптори 

 
 

Општи дескриптори 

Општ 
 дескриптор 

Опис Предмети/активности преку кои се 
обезбедува постигнување на 

особеностите означени со општите 
дескриптори 

Знаење и  
разбирање 

- Демонстрира знаење и разбирање за 
методологијата во биологијата и 
статистичките методи за обработка на 
податоци. 

- Поседува изградени ставови од 
биоетиката. 

- Разбирање на соодветните области од 
биологијата и познавање на тековните 
прашања 

- Етика во научно-истражувачката 
работа од областа на биолошките 
науки 
 

- Методологија во научно-
истражувачката работа од 
областа на биолошките науки 

Примена на 
знаењето и 

разбирањето 

- Може да го примени стекнатото знаење 
во решавањето на актуелните проблеми 
на современата цивилизација. 

- Може да го примени знаењето и 
разбирањето на професионален начин во 
работата или професијата (во 
образование, научни институции, 
лаборатории, природонаучни музеи, 
владини организации на централно и 
локално ниво итн.). 

- Покажува компетенции за решавање на 
конкретни истражувачки проблеми од 
различни области на биологијата со 
примена на адекватни научни методи и 
постапки и разбирање на специфичните 
задачи и одговорности во рамките на 
работните задолженија.   

- Способност за пронаоѓање на 
релевантните податоци, информации и 
новини во област на биологијата. 

- Методологија во научно-
истражувачката работа од 
областа на биолошките науки 
 

- Изборни предмети во зависност 
од потесната обаст на 
истражување, како и моделот на 
кој се работи (растенија, животни, 
микроорганизми, култура на 
клетки) 

Способност за 
проценка 

- Способност за прибирање, анализирање, 
оценување и презентирање информации, 
идеи и сл. од релевантни  податоци и 
способност за користење на 
информациско-коминикациската 
технологија во областа на биологијата. 

- 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. 

- Методологија во научно-
истражувачката работа од 
областа на биолошките науки 
 

- Изборни предмети во зависност 
од потесната обаст на 
истражување, како и моделот на 
кој се работи (растенија, животни, 
микроорганизми, култура на 
клетки) 
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Комуникациски 
вештини 

- Способност да комуницира, дискутира, 
разменува идеи и ставови со стручната, и 
со нестручната јавност 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 
биолошките дисциплини. 

- Изборни предмети во зависност 
од потесната обаст на 
истражување, како и моделот на 
кој се работи (растенија, животни, 
микроорганизми, култура на 
клетки) 

Вештини на  
учење 

Презема иницијатива да ги идентификува 
потребите за перманентно усовршување во 
струката, стекнување на понатамошно 
знаење од биологијата и учење со висок 
степен на независност и одговорност. 

Изборни предмети во зависност од 
потесната обаст на истражување, како 
и моделот на кој се работи (растенија, 
животни, микроорганизми, култура 
на клетки) 

 
 

19. Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската 
програма 

Студиската програма по биологија во покажува комплетна усогласеност на 
теоретската и практичната настава со целите на студиската програма, со оглед на тоа дека 
докторските студии по биологија се исклучиво поврзани со практична работа во 
соодвените лаборатории. Поединечните катедри и одделенија од Институтот за биологија 
се опремени со соодветната лабораториска опрема, што е приложено во делот за 
лабораториска опрема од овој елаборат. Исто така, секоја катедра располага со огромен 
број на стандаридизирани методи, а голем дел од овие методи се стандардизираат и во 
текот на изработка на поединечните докторски трудови.  

Методите за предавање и оценување се усогласени со потребите на докторскиот труд 
и потесната област на која припаѓаат истражувањата. 

Важна компонента е и соработката со други јавни и приватни институции, а пред се 
други единици од УКИМ (како што се Фарамацевтскиот факултет, Факултетот за 
земјоделски науки и храна, Ветеринарниот факултет, Медицинскиот факултет, 
Технолошкиот факултет), како и со други универзитети во државата. Од аспект на 
соработка со приватни фирми и институции би ги извоиле разните биомедицински и 
фармацевтски компании, клинички и дијагностички лаборатории, индустриска 
биотехнологија и слично.  

Предложената литература е во тесна поврзансот со областа на истражување и во 
најголем дел е строго специфична за секој кандидат поединечно. Во овој индивидуален 
пристап големо значење имаат публикациите од меѓународен карактер и од реномирани 
научни списанија. 

 

20. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо 
образование и споредливост со програмите на европски високообразовни 
институции 

Студиската програма  е усогласена со современите светски трендови и состојбата на професијата и 
науката на соодветно образовно-научно и е споредлива со слични програми на странски 
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високообразовни институции, особено во рамките на европскиот образовен простор. Врз основа на 
овир критериуми, студиската програма по БИОЛОГИЈА- биохемија и физиологија, најголемо 
совпаѓање покажува со следните студиски програми:  
 
1. Биолошки факултет – Белград, Р. Србија 
Студиска програма по молекуларна биологија (и физиологија) 
https://www.bio.bg.ac.rs/studijski-program-molekularna-biologija-doktorske 
 
2. Природно-математички факултет, Биолошки отсек, Загреб, Р. Хрватска 
https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izvedbeni_plan_20.-21_-_zavrsno%5B1%5D.pdf 
 
3. University of Szeged, Hungary 
https://u-szeged.hu/english/study-programmes/biology-phd 
 

21. Обезбедена меѓународна мобилност на студентите 
 

• EPSA Individual Mobility Project, IMP   
• JoinEU-SEE - координатор Универзитетот во Гент, Белгија   
• EUROWEB - координатор Универзитетот Маралдален, Шведска  
• ERAWEB - координатор Универзитетот Еразмус, Холандија  
• BASILEUS - ACADEMIC EXCHANGE BETWEEN EU AND WESTERN BALKANS  
• CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies  
• ERASMUS + Акција 1 (Индивидуална мобилност за студенти) - преку УКИМ 
• CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies), 
• DAAD фондација, 
• Alexander von Humbpoldt  фондација 
• Fulbright  фондација 
• IAESTE организација за размена на студенти. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.bio.bg.ac.rs/studijski-program-molekularna-biologija-doktorske
https://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Izvedbeni_plan_20.-21_-_zavrsno%5B1%5D.pdf
https://u-szeged.hu/english/study-programmes/biology-phd
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ДОКУМЕНТИ 
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1. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет/ 
Научниот совет 
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2. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот сенат 
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3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста 
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4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување  настава по 
одредени предмети од студиската програма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 
студиската програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас, д-р Сузана Диневска –Ќовкаровска, избрана во звање редовен професор и вработен 

во/на Природно-математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам 

согласност за учество во изведување настава од студиската програма Биологија- 

биохемија и физиологија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот 

факултет по наставните предмети: 

 

1. Етика во научно-истражувачката работа од областа на биолошките науки 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скопје, 04.02.2020      Подносител на изјава 
 
 
 
 



Изјаваоднаставникот 

задавањесогласностзаучествовоизведувањенаставапоодреденипредметиодстудиската
програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас Милица Ристовска избран во звање редовен професор и вработен во/на Природно-

математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество 

во изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологијана 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултетпо наставните предмети: 

 

1. Етикавонаучно-истражувачкатаработаодобластанабиолошкинауки 

 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 08.02.2021      Подносител на изјава 
 
 
 
 





Изјаваоднаставникот 

задавањесогласностзаучествовоизведувањенаставапоодреденипредметиодстудиската
програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас Митко Младенов, избран во звање редовен професор и вработен во/на Природно-

математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество 

во изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологија на 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултетпо наставните предмети: 

 

• РЕДОКС СИГНАЛИЗАЦИЈА И АНТИОКСИДАНТИ 
• ФИЗИОЛОГИЈА НА СИГНАЛНИ МОЛЕКУЛИ 
• ФИЗИОЛОГИЈА НА ИНФЛАМАТОРНИТЕ ПРОЦЕСИ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скопје, 08.02.2020      Подносител на изјава 

         
 
 
 
 
 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 

студиската програма 

 

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 

 

 

И З Ј А В А 

за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 

Биологија - биохемија и физиологија 

 

 

 

Јас, Никола Хаџи-Петрушев, избран во звање вонреден професор и вработен во/на 

Природно-математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност 

за учество во изведување настава од студиската програма Биологија - биохемија и 

физиологија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет по 

наставните предмети: 

 

1. Редокс сигнализација и антиоксиданти 

2. Физиологија на инфламаторните процеси 

3. Физиологија на сигнални молекули 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 4.2.2021 год.      Подносител на изјава 

 

 

 

 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 
студиската програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас, д-р Сузана Диневска –Ќовкаровска, избрана во звање редовен професор и вработен 

во/на Природно-математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам 

согласност за учество во изведување настава од студиската програма Биологија- 

биохемија и физиологија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот 

факултет по наставните предмети: 

 

1. ЕНДОКРИНА  РЕГУЛАЦИЈА 
2. МЕТАБОЛИЧКА  РЕГУЛАЦИЈА 
3. ФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ НА СТРЕС И АДАПТАЦИЈА 
4. ЕНЗИМОЛОГИЈА 
5. ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА  
6. МОЛЕКУЛАРНА И ИНТЕГРАТИВНА ФИЗИОЛОГИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скопје, 04.02.2020      Подносител на изјава 
 
 
 
 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 
студиската програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас, д-р Билјана Миова, избрана во звање редовен професор и вработен во/на Природно-

математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество 

во изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологија на 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет по наставните предмети: 

 

1. ЕНДОКРИНА  РЕГУЛАЦИЈА 
2. МЕТАБОЛИЧКА  РЕГУЛАЦИЈА 
3. ФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ НА СТРЕС И АДАПТАЦИЈА 
4. ЕНЗИМОЛОГИЈА 
5. ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА  
6. МОЛЕКУЛАРНА И ИНТЕГРАТИВНА ФИЗИОЛОГИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
Скопје, 04.02.2020      Подносител на изјава 
 
 
 
 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 
студиската програма 

 

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 
на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 

 

 

И З Ј А В А 

за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 
програма на трет циклус студии по 

Биологија- биохемија и физиологија 

 

 

 

Јас Јасмина Димитрова-Шумковска, избран во звање редовен професор и вработен во/на 

Природно-математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност 

за учество во изведување настава од студиската програма Биологија - биохемија и 
физиологија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет по 

наставните предмети: 

 

1. Биохемиски процеси во органските системи 

2. Клеточни и молекуларни механизми врз функцијата /дисфункцијата на 
кардиоваскуларниот систем 

3. Интеграција на метаболизмот 

4. Експериментален протокол: работа со анимални модели во биомедицинските 
истражувања 

 

 

 

 

Скопје, 08.02.2021     Подносител на изјава   
 

                                                    

Проф. д-р Јасмина Димитрова-Шумковска 

 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 
студиската програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас Ленка Цветановска, избран во звање редовен професор и вработен во/на Природно-

математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество 

во изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологијана 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултетпо наставните предмети: 

 

1. РАСТИТЕЛНА БИОХЕМИЈА 

2. РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА 

3. РАСТИТЕЛНИ IN VITRO КУЛТУРИ 

4. МЕТАБОЛИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ НА РАСТЕНИЈА 

5. РАСТИТЕЛНИ АНТИОКСИДАНТИ 

 
 
 

 
Скопје, 09.02.2021      Подносител на изјава 







Изјаваоднаставникот 

задавањесогласностзаучествовоизведувањенаставапоодреденипредметиодстудиската
програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас Џоко Кунгуловски, избран во звање редовен професор и вработен во/на Природно-

математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество 

во изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологијана 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултетпо наставните предмети: 

 

1. ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА 

2. МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 

3. ПРИМЕНА НА МИКРООРГАНИЗМИ ВО ТРЕТМАНОТ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

 

 
 
 
 
 
Скопје, 10.02.20201      Подносител на изјава 
 
 
 
 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 
студиската програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас, Наталија Атанасова-Панчевска, избрана во звање вонреден професор и вработен 

во/на Природно-математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам 

согласност за учество во изведување настава од студиската програма Биологија- 

биохемија и физиологија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот 

факултет по наставните предмети: 

 

1. Биологија на микроорганизми 

2. Микробна екологија 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скопје, 09.02.2021      Подносител на изјава 
 

 
 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 

студиската програма 

 

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 

 

 

И З Ј А В А 

за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 

Биологија- биохемија и физиологија 

 

 

 

Јас д-р Сашо Панов, избран во звање редовен професор и вработен на Природно-

математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество 

во изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологија на 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет по наставните предмети: 

 

1. Методи во молекуларната биологија 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 8.2.2020      Подносител на изјава 

 

 

 

 

 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 

студиската програма 

 

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 

 

 

И З Ј А В А 

за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 

Биологија- биохемија и физиологија 

 

 

 

Јас Славица Јосифовска, избрана во звање доцент и вработена на Природно-математички 

факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество во 

изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологија на 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет по наставните предмети: 

 

1. Методи во молекуларната биологија 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 10.2.2021      Подносител на изјава 

 

 
 

 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 

студиската програма 

 

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 

 

 

И З Ј А В А 

за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 

Биологија- биохемија и физиологија 

 

 

 

Јас, проф. д-р Гордана Димеска, избрана во звањето редовен професор, и вработена на 

Институтот за биологија на Природно-математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и 

Методиј” давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма 

Биологија- биохемија и физиологија на Институтот за биологија при Природно-

математичкиот факултет по наставните предмети: 

 

1. Ефекти од генотоксични агенси 

2. Одбрани поглавја од цитогенетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 05.02.2020      Подносител на изјава 

        Проф. д-р Гордана Димеска 

 

 

 

 



Изјаваоднаставникот 

задавањесогласностзаучествовоизведувањенаставапоодреденипредметиодстудиската
програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас Јорданова Маја, избран во звање редовен професор и вработен во/на Природно-

математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество 

во изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологијана 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултетпо наставните предмети: 

 

1. Одбрани поглавја од микроанатомија 

2. Хистолошка анализа 

3. Хистопатолошки биомаркери 

4. Одбрани поглавја од функционална хистологија 

5. Одбрани поглавја од анимална хистопатологија 

 
 
 
 
 
 
Скопје,4.02.2021      Подносител на изјава 
 
 

 
         



Изјаваоднаставникот 

задавањесогласностзаучествовоизведувањенаставапоодреденипредметиодстудиската
програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас Kатерина Ребок, избрана во звање вонреден професор и вработена во/на Природно-

математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество 

во изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологијана 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултетпо наставните предмети: 

 

1. Хистопатолошки биомаркери 

2. Одбрани поглавја од функционална хистологија 

3. Одбрани поглавја од анимална хистопатологија 

4. Одбрани поглавја од микроанатомија 

5. Хистолошка анализа 

6. Биологија на развиток 

 
 
 
 
 
 

         
 
Скопје,04.02.2021      Подносител на изјава 
 



Изјаваоднаставникот 

задавањесогласностзаучествовоизведувањенаставапоодреденипредметиодстудиската
програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

Јас Светислав Крстиќ, избран во звање редовен професор и вработен на Природно-

математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество 

во изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологијана 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 

 

1. Таксономија, филогенија и еволуција на дијатомеи 

2. Еколошки мониторинг на води 

3. Систематика на определена група организми - цијанобактерии 

4. Применета дијатомологија 

5. Палеолимнологија 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скопје, 04.02.2021      Подносител на изјава 
 
 
 
 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 
студиската програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас Дана Прелиќ, избрана во звање редовен професор и вработена во/на Природно-

математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество 

во изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологија на 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет по наставните предмети: 

 

1. Биологија и екологија на анимални популации и заедници 

2. Анализа на податоци во биологијата 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скопје, --.--.2020      Подносител на изјава 

                                                                                                      
                                                                                                           
 
 
 



Изјава од наставникот 

задавањесогласностзаучествовоизведувањенаставапоодреденипредметиодстудиската
програма 

 
Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 
 
 

И З Ј А В А 
за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 
Биологија- биохемија и физиологија 

 
 

 
Јас Милица Ристовска, избран во звање редовен професор и вработен во/на Природно-

математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” давам согласност за учество 

во изведување настава од студиската програма Биологија- биохемија и физиологијана 

Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултетпо наставните предмети: 

 

1. Одбрани поглавја од микроанатомија 

2. Ихтиологија 

3. Биологија на развиток 

 
 
 
 
 
 
 
 
Скопје, 05.02.2020      Подносител на изјава 
 
 
 
 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 

студиската програма 

 

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 

 

 

И З Ј А В А 

за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 

Биологија- биохемија и физиологија 

 

 

 

Јас __ Валентина Славевска Стаменковиќ_, избрана во звање ____вонреден професор_ и 

вработен во/на Природно-математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и Методиј” 

давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма Биологија- 

биохемија и физиологија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот 

факултет по наставните предмети: 

 

1. ______        Биологија на развиток_______  __ 

2. _________ Форензичка ентомологија_______ 

3. _________  Медицинска паразитологија  

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 05.02.2021      Подносител на изјава 

 

 

      Проф. Д-р Валентина Славевска Стаменковиќ 

 

 

 



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 

студиската програма 

 

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 

 

 

И З Ј А В А 

за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 

Биологија – биохемија и физиологија 

 

 

 

Јас Катерина Русевска, избрана во звање вонреден професор и вработена 

во/на Природно-математички факултет на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ 

давам согласност за учество во изведување настава од студиската програма 

Биологија – биохемија и физиологија на Институтот за биологија при Природно-

математичкиот факултет по наставните предмети: 

 

1. Отровни габи, токсини и синдроми 

2. Габите на Македонија 

3. Нутритивна и медицинска вредност на габи 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 08.02.2020      Подносител на изјава 

Д-р Катерина Русевска, вонреден професор  



Изјава од наставникот  

за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени предмети од 

студиската програма 

 

Врз основа на член 61 став 1 точка 4 од Законот за високо образование (Службен весник 

на Република Македонија бр.82/2018) ја давам следната 

 

 

И З Ј А В А 

за согласност за учество во изведување настава по одредени предмети од студиската 

програма на трет циклус студии по 

Биологија – биохемија и физиологија 

 

 

 

Јас Митко Караделев, избран во звање редовен професор и вработен во/на 

Природно-математички факултет на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ давам 

согласност за учество во изведување настава од студиската програма Биологија – 

биохемија и физиологија на Институтот за биологија при Природно-

математичкиот факултет по наставните предмети: 

 

1. Отровни габи, токсини и синдроми 

2. Габите на Македонија 

3. Нутритивна и медицинска вредност на габи 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 08.02.2020      Подносител на изјава 

Д-р Митко Караделев, редовен професор  

 







 

Наслов на студиската програма   Назив на факултетот/Назив на институтот 

 

59 
 

5. Согласност на Универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација 
на студиска програма во друга високообразовна установа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Наслов на студиската програма   Назив на факултетот/Назив на институтот 

 

60 
 

6. Согласност на Наставно-научниот совет, Научниот совет за учество на 
наставникот во реализација на студиска програма на друга единица на 
Универзитетот  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Наслов на студиската програма   Назив на факултетот/Назив на институтот 

 

61 
 

 
Прилогбр. 3 

Содржина на предметните програми 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 3.1 
 

Листа на задолжителни предмети за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

 
 

ЕТИКА ВО  
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА 

 
 

МЕТОДОЛОГИЈА ВО  
НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА 



 
1. Наслов на наставниот предмет ЕТИКА ВО НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКАТА РАБОТА 

ОД ОБЛАСТА НА  БИОЛОШКИТЕ НАУКИ 
2. Код ББ1001 
3. Студиска програма Биологија -  Биохемија и физиологија 

    
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односноинститут, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1. година  

1.  семестар 
 

1. с
е 

 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

3 
 

8. Наставник Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска;  
Проф. д-р. Милица Ристовска 

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: нема 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување со знаење за примена на 
етичките принципи во научно истражувачките активности и примена на етичките принципи 
во биолошките науки. Почитување и применување на научен етички и морален код од областа 
на биолошките науки, со цел постигнување квалитетни научни резултати и одржување на 
акадамски интегритет (должност за искреност при истражувањето, одговорност кон колегите, 
живите организми, животната средина и кон опшеството во најширока смисла на зборот). 
 

11. Содржина на предметната програма: Етика и морал. Поделба на етиката и значење на 
моралот. Развој на етичката мисла. Современи етички теории. Применета етика 
(професионална, биоетика, медицинска етика, еколошка етика). Етички пристапи во научно-
истражувачката практика од областа на биолошките науки. Научен интегритет, вистинитост, 
отчетност и транспарентност во истражувањето. Ризици и принципи на претпазливост во 
биолошките истражувања. Судир на интереси и заштита на интелектуална сопственост. 
Етичка одговорност. Однос помеѓу истражувањето и другите носители на знаење. 
Дисеминација на истражувањата до пошироката јавност. Легислативи со кои се предвидува 
заштита на живите организми. Етички принципи при истражувања, користење и работа со 
живи организми при истражувањето во лабораториски услови и во природната животна 
средина, со биолошки примероци, управување и зачувување на биодиверзитет. 
 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 3 ЕКТС x 30 ЧАСА = 90 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 15+75 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

15 часa 

15.2 Семинари 15 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 часa 

16.2 Самостојни задачи 30 часa  

   
17. Начин на оценување 



17.1 Семинарска работа/проект  
(презентација: писмена и усна) 

80  бодa 

17.2 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10  десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на предавањa и  
Изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

 
22. 

Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. C.Weinbaum, E. 
Landree, M. S. 
Blumenthal, 
T. Piquado, C. I. 
Gutierrez 

Ethics in Scientific 
research 

RAND 
Corporation, 
Santa Monica, 
Calif 

2019 

2. The National 
Committee for Research 
Ethics in Science and 
Technology 

Guidelines for Research 
Ethics 
in Science and 
Technology 

The 
Norwegian 
National 
Research 
Ethics 
Committees 

2016 

3. Stern, J. E. and Elliott, D The ethics of scientific 
research-  
A Guidebook for course 
development.University 

Press of New 
England, 
Hanover 

1997 

4. Muzur, A.; Sass, H. 
(eds.). Fritz Jahr and the 
Foundations of Global 
Bioethics.  

Animal Protection and 
Ethics. The Future of 
Integrative Bioethics.  

Berlin – 
Münster – 
Wien – Zürich 
– London: LIT 

2012 

22.2 Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Релевантни трудови во меѓународни научни списанија како дополнителна 
литература, поврзани со предметната програма но и потребите на научниот 
труд на кандидатот.  
Актуелни водичи, документи, директиви, правилници и легислативи и добри 
практики со кои се регулира работата и истражувањето од областа на 
биолошките науки. 

 



1. Наслов на наставниот предмет Методологија на научно-истражувачка работа од 
областа на биохемија и физиологија 
 

2. Код ББ2001 
3. Студиска програма Биологија -   Биохемија и физиологија 

     
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Институт за биологија,  
Природно-математички факултет, Скопје 
УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) III циклус студии 
6. Академска година / семестар 1. семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 3 
8. Наставник Акредитирани ментори од Институтот за биологија 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта е студентите да се се стекнат со проширени сознанија за експерименталните научни 
методи и нивна примена во биолошки истражувања; собирање на експериментални 
резултати и нивна обработка; презентирање на резултати (подготовка на научни резултати 
за презентација, усни излагања и постери); приготвување на научен и стручен труд. 
Студените да ги прошират своите сознанија за техниките за биохемиски и физиолошки 
истражувања;  да се оспособат за поставување и дизајнирање на истражување и поставување 
и проверување на работна хипотеза; да се обучат за поставување на експериментот во 
истражувањата од областа на биохемијата и физиологијата, како и за организацијата и 
протоколот во лабораторијата.  

11. Содржина на предметната програма:  
Основни принципи на научен метод. Примена на експериментален метод. Процес и 
протоколи за изведување на биохемиско-физиолошки истражувања во лабораторија. 
Организација на тимска работа. Обработка, анализа и презентација на податоци од 
експеримент. Запознавање со основните принципи на истражувачката етика, креирање на 
тимска работа. Принципи и методи на работа со анимални модели, растителни модели и in 
vitro растителни култури. Создавање на база на податоци и нивна статистичка обработка.   
 

12. Методи на учење:  консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема 
13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС x 30 ЧАСА = 90 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 15+15+30+30 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

15 часa 

15.2 Семинари 15 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 часa 
 
30 часa 

16.2. Самостојни задачи 
  

17. Начин на оценување                                                                                              
17.1 Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 
80  бодa 

17.2 Активност и учество 20  бодa 
18. Kритериуми за оценување (бодови/ 

оценка) 
До 50 бода 5 (пет) (F) 

Од 51 до 61 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 71 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 81 бода 8 (осум) (C) 



од 81 до 91 бода 9 (девет) (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Реализирани активности од  
16.1, 2 и 3 и 17.1, 2 и 3. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски/ англиски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анкета, евалуација реализирана од наставникот,  од 
раководителот на втор циклус студии 

22. 
 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Користење на најнови литературни податоци од различни области на 
биохемиско-физиолошките истражувања по избор на кандидат или 
наставник. 

2. Ebel.C., Bliefert, W.E. 
Russey,.  

The art of scientific 
writing, 

VCH 1987 

3.  Tuffery, A.A.  
 

Laboratory Animals: An 
Introduction to 
experimenters 

Јonh Wiley & 
Sons. 

1997  

4.  Mirajkar, S., Kale, P., 
Shingote, P. 

A Practical Manual for 
Plant Physiology and 
Biochemistry 

LAP Lambert 
Academic 
Publishing 

2017 

22.2. 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Norman, G.R. and 
Streiner, D.L.  
 

Statistics BC Decker, 
London 

2003 

2. Wallash, R. 
 

Interpretation of 
diagnostic tests. 

Lippincott, 
Williams & 
Wilkins 

2005 

3. Turk, C., Kirkman, J.,  

 

Effective Writing,  1989 

 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет Методологија на научноистражувачката 
работа од областа на цитологија и 
хистологија 

2. Код ББ2002 
3. Студиска програма Биологија -  Биохемија и физиологија 

     
4. Организатор на студиската 

програма  
(единица, односно институт, 
катедра,  
оддел) 

Завод за цитологија, хистологија и 
ембриологија, Институт за биологија, 
Природно-математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ циклус 
6. Академска година/семестар Прв семестар 7.  Број на 3 



  ЕКТС   
 

 

8. Наставник Акредитирани ментори од Институтот за 
биологија 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Курсот е наменет за воведување на студентите во принципите на одделни 
микроскопски техники и методи во истражувањата на клетките и ткивата согласно 
со интересот и научно-истражувачката ориентација на кандидатот. Се очекува 
кандидатот да се стекне со познавања кои ќе му овозможат да направи коректена 
обработка на материјалот во согласност со типот на ткивото, истражувачкиот 
пристап и потребите на докторската дисертација. 

11. Содржина на предметната програма: 
Принципи на работа на различни типови микроскопи. Методи на обработка на 
клетки и ткива за микроскопска анализа. Методи на процесирање на материјалот во 
зависност од истражувачкиот пристап и истражувачкиот модел. Рутински боења, 
специфични боења. Добивање на микрофотографии. Основни принципи за нивна 
микроскопска и статистичка анализа и соодветно презентирање.   

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 
 

13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС x 30 ЧАСА = 90 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 15+15+30+30 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

15 часa 

15.2 Семинари 15 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 30 часa 
 
30 часa 

16.2. Самостојни задачи 
  

17. Начин на оценување                                                                                              
17.1 Семинарска работа/проект  

(презентација: писмена и усна) 
80  бодa 

17.2 Активност и учество 20  бодa 
18. Критериуми за оценување  

(бодови/оценка) 
 
 

До 50 бода 
Од 51 до 61 бода 
од 61 до 71 бода 
од 71 до 81 бода 
од 81 до 91 бода 

од 91 до 100 бода 
19. Услов за потпис и полагање на  

завршен испит 
Реализирани активности од  
16.1, 2  и 17.1, 2  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски/ англиски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
 Задолжителна литература 



 
 
 
22.
1 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bancroft J.D., 
Stevens A., Turner 
D.R.  

Theory and Practice of 
Histological Techniques 

Churchhill 
Livingstone.Richar
d Klabunde 

1990 

2. Douglas B. M. Fundamentals of Light 
Microscopy and 
Electronic Imaging 

Wiley; 2nd Edition 2009 

 
 
 
22.
2 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Годин
а 

 
 

 
1. Наслов на нaставниот предмет Методологија на 

научноистражувачката работа од 
областа на микробиологија и микробна 
биотехнологија 

2. Код ББ2003 
3. Студиска програма Биологија -    Биохемија и физиологија 

 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за биологија, Природно-
математички факултет, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Tret ciklus 
6. Академска година/семестар  1. 

семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставниci Акредиторани ментори од Институтот за 
биологија 

9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  Doktorantite treba da se steknat so napredni 

i pro{ireni znaewa za sovremenite koncepti na nau~noistra`uva~kata metodologija vo 
mikrobiologijata i mikrobnata biotehnologija 

11. Содржина на предметната програма:  Specifiki na mikrobiolo{kite so poseben osvrt kon 
naprednite koncepti na nau~noistra`uva~kata metodologija vo  mikrobiologijata i 
mikrobnata biotehnologija. Principi na pi{uvawe na predlog-proekti i  podgotovka na 
studii. Eksperimentalen dizajn na mikrobiolo{kite istra`uvawa i studiite vo 
mikrobnata biotehnologija. Metodi za analiza na podatoci dobieni so eksperimentalnite 
iztra`uvawa. Prezentirawe na podatocite i rezultatite vo rakopisi za nau~ni spisanija. 
Podgotovka na oralni prezentacii i predavawa.  

12. Методи на учење:   Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 
13. Вкупен расположив фонд на време 3 ЕКТС x 30 ЧАСА = 90 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 15+15+30+30 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања – теоретска 

настава 
15 часa 

15.2 Семинари 15 часa 
 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 30 
16.2. Самостојни задачи 30 



   
17. Начин на оценување   

17.1.  Семинарска работа/проект  
(презентација: писмена и усна) 

80  бодa 

17.2.  Активност и учество 20  бодa 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) До 50 бода      5 (пет)        (F)                   

Од 51 до 61 бода       6 (шест)     (E) 
од 61 до 71 бода       7 (седум)   (D) 
од 71 до 81 бода      8 (осум)     (C) 
од 81 до 91 бода       9 (девет)    (B) 

од 91 до 100 бода     10 (десет)    (A) 
19. Услови за потпис и полагање на завршен испит Реализирани активности од  

16.1, 2  и 17.1, 2  
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски/ англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  anketna evaluacija 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Blackwell J.,  
Martin J. 

A Scientific 
Approach to 
Scientific Writing 

Springer 2011 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Hoffman A. H. Scientific Writing 

and 
Communication: 
Papers, Proposals, 
and Presentations 

Oxford 
University 
Press 

2009 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 3.2 
 

Листа на изборни предмети од Универзитетската листа за стекнување на 
генерички знаења 

 
Студиска програма по БИОЛОГИЈА 

-Биохемија и физиологија 
  



1. Наслов на нaставниот предмет Експериментални модели во научно-
истражувачката работа 

2. Код U08S01P01 
 

3. Студискапрограма БИОЛОГИЈА – биохемија и физиологија 
4. Организаторнастудискатапрограма 

(единица, односноинститут, катедра, 
оддел) 

Институт за биологија, ПМФ, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, третциклус)  Трет 
6. Академскагодина/семестар 1 или 2 

семестар 
7. Број на ЕКТС кредити 6 

8. Наставник За анимални модели: 
Проф. Ицко Ѓоргоски 
Проф. Сузана Диневска- Ќовкаровска 
Проф. Митко Младенов 
Проф. Јасмина Димитрова -Шумковска 
Проф. Катерина Ребок 
За растителни модели 
Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ 
Доц. д-р Оливер Тушевски 
За микроорганизми 
Проф. Џоко Кунгуловски 
Проф. Наталија Атанасаова Панчевска 
 

9. Предуслови за запишување на предметот Студентот да ги положи предметите за стекнување 
генерички знаења и вештини за 
истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
За анимални модели: 
Стекнување професионално искуство релавантно за областа на истражување. Основни теоретски 
познавања и практични вештини за работа со лабораториски животни  и животни од околината. 
Запознавање со основните анимални модели за одредени заболувања.  
За растителни модели 
Запознавање на студентите со растителните in vitroкултури како експериментални модел-системи 
ворастителна биохемија, физиологија и молекуларна биологија.Стекнување на теоретски и 
практични основи за култивирање на растителните клетки, ткива и органи во in vitro услови, како и 
проучување на морфогенетскиот и метаболичкиот потенцијал на растителните in vitroкултури.  
За микроорганизми 
Стекнување на теоретско познавање и практични вештини за лабораториска манипулација и 
употреба на прокариотски и еукариотски микроорганизми како експериментални модел-системи во 
проучување на различни аспекти од клеточната и молекуларната биологија на истите.  
 

11. Содржина на предметната програма:  
За анимални модели: 
 Анимални модели, дефиниција, избор на анимален модел. Фактори кои влијаат на експерименти со 
анимални модели: генетска стандардизација, микробиолошка стандардизација, храна и исхрана, 
анестесија и анелгезија, транспорт на животни, благосостојба на животните, основни принципи на 
хируршки опараци и постопарациона грижа. Транслација од анимален модел до испитување на разни 
видови заболување кај хумана популација (дијабетес, атеросклероза, срцев инфаркт и др). 



За растителни модели 
Физички фактори кои влијаат врз развитокот на растителни invitroкултури. Стерилизација на 
растителен материјал. Подготовка на хранлива подлога за култивирање на растенија во invitroуслови. 
Изолација, инокулација и субкултивирање на растителни експлантати. Култура на калуси, клеточни 
суспензии и протопласти. Култура на меристеми. Микропропагација на растенијата. Органогенеза и 
соматска ембриогенеза. Андрогенеза и гиногенеза. Култура на зиготски ембриони. Сомаклонска 
варијабилност. Генетска трансформација на растенијата и генетско инженерство. Продукција на 
секундарни метаболити кај растителни invitroкултури. Примена на invitro културите во 
фармацевтската, козметичката и прехранбената индустрија 
За микроорганизми 
Микробни модели, изолација, селекција на соодветен медиум, методи на пурификацијја и 
пребројување, субкултивација и оптимална култивација. Примена во микробната екологија како 
биосензори, но и во индустриските процеси. Проучување на способнаста за синтеза на ензими и 
секундарни метаболити, и можна нивна понатамошна примена во секојдневните процеси. 
Проушување на способнаста да растат на нискобуџетни и отпадни матерујали, трансформирајќи ги 
токсичните соедниненија во употребливи соединенија. Проучување на бактериите и фунгите како 
експериментални модели за добивање на ефикасни сребрени нано-молекули. 
 

12. Методинаучење: Предавања, консултации, самостојноучење, теренсканастава 
13. Вкупенрасположивфонднавреме 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределбанарасположивотовреме 30+30+40+40+40 
15. Форминанаставнитеактивности 15.1 Предавања-теоретсканастава 30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимскаработа 

30 часа 

16. Другиформинаактивности 16.1 Прегледналистература, 
Проектнизадачи 

40часа 

16.2 Самостојнизадачи 40часа 
16.3 Домашноучење 40часа 

17. Начиннаоценување60+40 =100 бода 
17.1.  Семинарскаработа/проект 30 бодови 

17.2.  Завршениспит 70 бодови 

18. Критериумизаоценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)  
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Условизапотпис и 

полагањеназавршениспит 
Реализираниактивностиод 17.1.и 17.3. 

20. Јазикнакојсеизведуванаставата Македонски/англиски 
21 Методнаследењенаквалитетотнанаставата Анкета и евалуација 
22. Литература 

 Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Годин

а 
1. Georg J Krinke The handbook of   



experimental 
animals: The 
laboratory rat 

2. Claudia Harper and 
Christian Lawrence 

The Laboratory 
Zebrafish 

CRC Press (Taylor and Francis 
Group) 

2011 

3. Гаџовска-Симиќ, С., 
Спасеноски, М., 
Тушевски, О.  
 

Микропропагација 
на растенијата: 
култивирање на 
растителни 
клетки и ткива во 
invitro услови 

ПМФ, Скопје 2011 

  Vargas-Maya Naurú 
Idalia and Franco 
Bernardo 

Escherichia coli as a 
Model Organism 
and Its Application 
in Biotechnology 

InTechOpen 
http://dx.doi.org/10.5772/673
06 

2017 

  Geoffrey M Cooper 
The Cell: A 
Molecular 
Approach. 2nd 
edition 

Sunderland (MA): Sinauer 
Associates; 2000. 
ISBN-10: 0-87893-106-6 

2000 

22.2 Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
  
 EilaKaliste The welfare of 

laboratory animals 
Springer 2007 

   Barney Reed and Maggy 
Jennings 

Guidance on the 
housing and care of 
Zebrafish Danio 
rerio 

RSPCA 2011 

   Neumann, K., Kumar, A., 
Imani, J.  

Plant Cell and 
Tissue Culture- A 
Tool in 
Biotechnology 

Springer-Verlag Berlin 
Heidelberg 

2009 

       
       

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ИНТЕГРАТИВНА ФИЗИОЛОГИЈА СО КЛЕТОЧНА 
БИОЛОГИЈА КАЈ РАЗНИ ГРУПИ ОРГАНИЗМИ 

2. Код U08S01P02 
3. Студиска програма БИОЛОГИЈА – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ циклус 
6. Академскагодина/семестар 1 или 2 семестар 7.  Број на 6 

http://www.sinauer.com/
http://www.sinauer.com/
http://www.sinauer.com/


  ЕКТС   
Кредити 

 

8. Наставници: За експериментална физиологија 
Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска 
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски 
Проф. д-р Митко Младенов 
Проф. д-р Биљана Миова 
Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев 
За растителна физиологија 
Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ 
Доц. д-р Оливер Тушевски 
За микробиологија: 
Проф. д-р Џоко Кунгуловски 
Проф. д-р Наталија Атанасова-Панчевска 
За клеточна биологија: 
Проф. д-р Маја Јорданова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги има положено предметите 
за стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите да се стекнат со напредни и продлабочени сознанија за молекуларните основи на 
физиологија;  комплексност на интегративната физиологија; структурна организација и 
функционалната поврзаност на клетките и нивните субклеточни компартмани, ткивата и 
органите кај различни групи на организми. 
 

11. Содржина на предметната програма 
За експериментална физиологија:  
Физиологија на различни органски системи. Молекуларни аспекти на општата и анималната 
физиологија. Интегративни хомеостатски одговори при здрава состојба на организмот. Акутни и 
хронични одговори на фактори од средината, вклучувајќи и состојба на заболувања Адаптивни 
одговори при зголемена физичка активност. Мембрански потенцијал, физиолошки механизми за 
транспорт на материи, протеински пумпи и транспортери. Ексцитабилност на мембраните и 
јонски канали. Мускулен и други клеточни контрактилни системи. Клеточна сигнализација и 
сигнална трансдукција. 
За растителна физиологија:  
Регулаторни механизми на клеточниот циклус при развитокот на растенијата. Хормонална 
контрола на делба и диференцијација на растителните клетки.  Регулација на процесите на 
транспирација, фотосинтеза и дишење. Интегрираност на клетките во различни ткива (концепт, 
микроанатомска структура, класификација), органи и органски ситеми кај различни видови на 
организми. Поврзаност помеѓу структурата и функцијата на сите нивоа на организација.  
За микробиологија:  
Клеточна биологија на различни групи микроорганизми.  Микробиолошка структура и 
морфологија; структура и функција на прокариотска и еукариотска клетка, побарувања за раст и 
репродукција, микробна генетика и молекуларни техники кај микроорганизми. Метаболички 
диверзитет, физиолошки групи на бактерии и микробна екологија, улога на м.о. во процесите во 
природата, меѓусебни интеракции и асоцијации со други организми. Употреба на м.о. во 
индустрија и биотехнологија. Регулаторни механизми во микробен метаболизам, продукција на 
различни микробни метаболички продукти.   
За клеточна биологија: 



 Структурни и ултраструктурни карактеристики на анималните клетки и нивните клеточни 
компартмани. Структура и функција на клеточните мембрани. Цитоплазматски мембрански 
системи (органели) – структура, функција и транспорт на материи. Цитоскелет и клеточна 
мобилност. Гени, генска екпресија, контрола на генската експресија, DNA репликација и 
репарација. Клеточна репродукција. Клеточна сигнализација и сигнална трансдукција. 
Интеракција помеѓу клетките и нивната средина. Аеробна респирација во митохондриите. 
Биоенергенетика, ензими и метаболизам. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретсканастава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, 
тимскаработа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa  

16.3 Домашно учење 40 часa 
17. Начин на оценување 

17.1 Тестови ,  усна дискусија 60 бодa 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 
усна) 

20 бодa 

17.3 Активност и учество 20 бодa 
    
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагањена 

завршен испит 
Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски/ англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 



22. Литература 

 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Iwasa, J; Marshall, 
W 

Karp’s Cell and 
Molecular Biology. 
Concepts and 
Experiments 

John Wiley & Sons, 
Inc 

2020 

 Walter Boron and 
Emile Boulpaep 

Медицинска 
физиологија 

Sanders, Elsevier 2009 

2. Buchanan, B, 
Gruissem, W, 
Jones, R 

Biochemistry and 
Molecular Biology of 
Plants 

American Society 
of Plant 
Physiologists 

2000 
 

 3. Grozdanovic-
Radovanovic. J 

Histologija za 
molekularne biologe 

Ed. Naucna knjiga 
Beograd 

1991 

 4. Ross, M; Pawlina, 
W  

Histology: A text and 
Atlas: With Correlated 
Cell and Molecular 
Biology 

Ed. Lippincott 
Williams & 
Wilkins 

2010 

 5. Michael Madigan, 
Kelly Bender, 
Daniel Buckley, 
W. Sattley, David 
Stahl 

Brock Biology of 
Microorganisms 15th 
Edition  

Pearson; 15th 
edition  

2017 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Различни 
автори 

Релевантни научни 
трудови 

  

2.     

 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет МЕТАБОЛИЧКИ ПАТИШТА И НИВНА РЕГУЛАЦИЈА 
КАЈ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ НА ОРГАНИМИ  
 

2. Код U08S01P02 
3. Студиска програма БИОЛОГИЈА – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за биологија, ПМФ, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Трет 
6. Академска година/семестар  1 или 2 

семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник За анимални модели: 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michael+Madigan&text=Michael+Madigan&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Kelly+Bender&text=Kelly+Bender&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Daniel+Buckley&text=Daniel+Buckley&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=W.+Sattley&text=W.+Sattley&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&field-author=David+Stahl&text=David+Stahl&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&field-author=David+Stahl&text=David+Stahl&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&field-author=David+Stahl&text=David+Stahl&sort=relevancerank&search-alias=books


Проф. д-р Сузана Диневска-Ќовкаровска 
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски 
Проф. д-р Јасмина Димитрова - Шумковска 
Проф. д-р Биљана Миова 
Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев 
За растителни модели 
Проф. д-р Ленка Цветановска 
Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ 
Доц. д-р Оливер Тушевски 
За микроорганизми 
Проф. Џоко Кунгуловски 
Проф. Наталија Атанасаова Панчевска  

9. Предуслови за запишување на предметот Студентот да ги положи предметите за стекнување 
генерички знаења и вештини за 
истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
За анимални модели: 
Запознавање со основните принципи на различни метаболички патишта и нивна регулација во 
физиолошки и патофизиолишки состојби кај разни видови на органими.  
За растителни модели 
Запознавање со метаболичките процеси во растителните клетки и ткива, како и примената на 
примарните и секундарните растителни метаболити во хуманата и ветеринарната медицина, 
прехранбената, козметичката и фармацевтската индустрија. 
За микроорганизми 
Стекнување на теоретски и практични основи за култивирање на микроорганизми во насока на 
проучување на метаболичкиот потенцијал и продукцијата на микробни ензими и секундарните 
метаболити од истите. 
 

11. Содржина на предметната програма:  
За анимални модели: 
Метаболичка контрола. Дизајн на метаболичките патишта. Регулаторни ензими (алостерична и 
ковалетна регулација). Регулација на енергетскиот метаболизам. Улога на хормоните во 
регулацијата на метаболизмот. Интеграција на метаболизмот (јаглехидрати, масти, протеини). 
Ензимски профил на разни органи и ткива, во разни физиолошки и патофизиолошки состојби.  
За растителни модели 
Основни биохемиски процеси во растителните клетки. Биохемиски состав на растенијата. 
Растителни протеини, витамини, јаглехидрати и липиди како примарни метаболити. Секундарни 
метаболити кај растенијата (феноли, алкалоиди и терпеноиди). Класификација, биосинтеза, 
физиолошка функција, биолошка активност и примена на растителните метаболити во 
индустријата. 
За микроорганизми 
Мембрански транспорт, катаболички процеси на разградба, анаеробна респирација, ферментации. 
Биосинтеза и микробен раст. Продукција на микробни ензими и секундарни метаболити кај 
различни групи на микроорганизми. Примена на solid state и liquid state fermentation во насока на 
максимална продукција на сакани продукти. Одредување на оптимални услови за ферментација.  
 

12. Методи на учење: Предавања, консултации, самостојно учење, теренска настава 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 30+30+40+40+40 



15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава 

30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Преглед на листература, 
Проектни задачи 

40 часа 

16.2 Самостојни задачи  40 часа 
16.3 Домашно учење  40 часа 

17. Начин на оценување                                          60+40 =100 бода 
17.1.  Семинарска работа/проект 30 бодови 
17.2.   Завршен испит 70 бодови 

18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода 5 (пет) (F)  
од 51 до 60 бода 6 (шест) (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 
Реализирани активности од 17.1.и 17.3. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски/англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Анкета и евалуација 

22. Литература 
 Задолжителна литература 

22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Keith N. Frayn Metabolic Regulation: 

A Human Perspective, 
3rd Edition 
 

Wiley-Blackwell 2013 

2. Бучанан, Б., Груисем, 
В., Џонс, Р. 

Биохемија и 
молекуларна 
биологија на 
растенијата 

Просветнодело, 
Скопје 

2010 

  Byung Hong Kim, 
Geoffrey Michael Gadd, 

Prokaryotic 
Metabolism and 
Physiology 

Cambridge 
University Press 
 

2019 

      
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
  
 Wink, M. Biochemistry of Plant 

Secondary Metabolism 
Second Edition, 
Wiley-Blackwell 

2010 

 
 
 

https://www.wiley.com/en-us/search?pq=%7Crelevance%7Cauthor%3AKeith+N.+Frayn
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Byung%20Hong%20Kim&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Geoffrey%20Michael%20Gadd&eventCode=SE-AU
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ПРИЛОГ 3.3 

 
Листа на ЗАДОЛЖИТЕЛНИ стручни предмети од  
подрачјето, полето или областа на истражување 

 
БИОЛОГИЈА – 

 Биохемија и физологија 
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1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ФИЗИОЛОГИЈА 
2. Код БФ3001 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски 
Проф. д-р Митко Младенов 
Проф. д-р Никоја ХаџиПетрушев 

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): Преkу наставата студентите треба да се 
стекнат со знаења од одбрани поглавја од физиологијата. Да се запознаат со 
карактеристиките посебни и одбрани физиолошки процеси и функцијата на органите и 
органските системми кај човекот и експериметалните животни во различни физиолошки 
механизми. 

11. Содржина на предметната програма: Физиологија на клетката; Физиологија на нервниот 
систем; Физиологија на органите на осет; Миофизиологија; Физиологија на 
кардиоваскуларниот систем; Физиологија гастроинтестиналинот тракт, Ендокринологија, 
Крвни параметри; Физиологија на половиот систем; Физиологија на половиот систем и 
развојот. Физиологија на екскрецијата и одржувањето на водениот режим.     

12. Методи на учење:  
предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, лабораториски 
вежби (демонстративни, индивидуални, работа во група) 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски,   
аудиториски), семинари, 
тимска  работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи - терен 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa  
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување минимум бодови 48+12+1=61                72+20+8 = 100 бода 
17.1 Тестови    48-72 бодови 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 12-20 бодови 
17.3 Активност и учество 1-8 бодови 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                              (F) 
од 61 до 68 бода  6  (шест)               (E) 
од 69 до 76 бода  7   (седум)            (D) 
од 77 до 83 бода  8  (осум)               (C) 
од 84 до 91 бода  9  (девет)              (B) 
од 92 до 100 бода  10  (десет)          (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Реализирани активности од 17.2.и 17.3. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
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21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓоргоски, И.К. ФИЗИОЛОГИЈА,  
(авторизирана скрипта)  

ПМФ- Скопје  2010 

2. Различни автори  специјални трудови 
издвоени од достапни 
интернет сајтови  

Интернет   по 2010 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Boron, F.V i  
Boulpaep,E.L 

Medicinska   
fiziologija   

Elsevier sanders  2010  

     
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет РЕДОКС СИГНАЛИЗАЦИЈА И АНТИОКСИДАНТИ 
2. Код БФ3002 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев 
Проф. д-р Митко Младенов 
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентот треба да добие сознанија за физиолошките и молекуларно-биолошките 
механизми на дејството на реактивните форми и на антиоксидантите во анималните клетки. 
Студентот детално ќе се запознае со сигналните патеки, биомаркерите и експерименталните 
методи поврзани со ефектите на реактивните форми и на антиоксидантите во нормални и 
патофизиолошки услови. 

11. Содржина на предметната програма: 
Реактивни кислородни и азотни форми и сигнална трансдукција. Механизми на 
сигнализација преку продукти на липиднатапероксидација. Сигнализација преку 
еикосаноиди. Редокс-контролирани транскрипциски фактори. Одржување на 
редоксхомеостаза и редокс регулирани физиолошки функции. Патофизиолошки импликации 
од нарушената редокс регулација. Природни и синтетички антиоксиданти. Хемиски и 
молекуларни механизми на дејство на антиоксидантите. Улога на антиоксидантите во 
сигналната трансдукција и регулацијата на генската експресија и продукцијата на протеини. 
Улога на реактивните форми и на антиоксидантите во одржувањето на здравјето на 
организмот, процесот на стареење и болестите. Експериментални методи и маркери за 
оценка на ефикасноста на антиоксидантите во превенцијата на оксидативната 
модификација на комплексните биомолекули. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 
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13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 часа 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска 
настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, 
тимска работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни 
задачи 

40 часa 

16.2 Самостојни 
задачи 

40 часa  

16.3 Домашно учење 40 часa 
17. Начин на оценување 

17.1.  Семинарски труд 30 бода 

17.2.  Завршен испит 70 бода                                                   

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 
(шест) 

(E) 

од 69 до 76 бода 7 
(седум) 

(D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 91 бода 9 
(девет) 

(B) 

од 92 до 100 бода 10 
десет) 

(A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, 
положени тестови,  
Изработка н апроектна и самостојна 
задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Методнаследењенаквалитетотнанаставата Aнкета и евалуација 

22. Литература 

22.1 Задолжителналитература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Claus Jacob and 
Paul G. Winyard 
(Editors) 

Redox Signaling and 
Regulationin Biology 
and Medicine 

WILEY-VCH 
Verlag GmbH & 
Co. 
KGaA,Weinheim 

2009 

2. Valko et al. Free Radicals and 
Antioxidants in 
Normal Physiological 
Functions and Human 
Disease 

Elsevier (The 
International 
Journal of 
Biochemistry & 
Cell Biology) 

2007 

22.2  
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Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Armstrong 
D.,Stratton R. D. 
(Editors) 

Oxidative Stress and 
Antioxidant 
Protection 

John Wiley & 
Sons, Inc., 
Hoboken, New 
Jersey, USA 

2016 

2. Jakob U., 
Reichmann D. 
(Editors) 

Oxidative Stress and 
Redox Regulation 

Springer, USA 2013 

3. IsmailLaher 
(Editor) 

Systems Biology of 
Free 
Radicals and 
Antioxidants 

Springer 2014 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ИМУНОЛОГИЈА 
2. Код БФ3003 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за биологија,  
Природно-математички факултет, Скопје 
УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) трет 
6. Академска година / семестар 1 или 2 

семестар 
 

7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски  
Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Студентот да ги положил предметите за стекнување 
на генерички знаења и вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Преkу наставата студентите треба да се стекнат со знаења од одбрани поглавја од 
имунологијата. Да се запознаат со карактеристиките посебни и одбрани имунолошки процеси 
и функцијата на органите и органските системми кај човекот и експериметалните животни 
во различни физиолошки механизми. 

11. Одбрани поглавја од содржина на предметната програма дадени во прилог:  
Имуногеност; Имнуноглобулини; Имуногенетика на имуноглобулинските синџири; Синтеза 
на имуноглобулини во култура од клетки; Молекуларни основи на МХС; Молекуларни основи 
на синтезата на Т клеточните рецептори; Цитокини: градба, синтеза и употреба; 
Воспалителни процеси и учесници во воспалителните процеси; Молекуларни основи на 
компонентите на системот на комплемет; Хиперсенситивни реакции: поделба, медијатори и 
анимални модели за истите; Молекуларни основи на автоимуните заболувања; Вродени и 
стекнати имунодефициенции: механизми на настанување; Трансплантации на анимални 
модели.    

12. Методи на учење:  предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
лабораториски вежби (демонстративни, индивидуални, работа во група) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 

14. Распределба на расположивото 
време 

30+30+40+40+40 

15. Форми на наставните 
активности 
 

15.1. Предавања- теоретска настава (15 
недели по 3 саати) 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски), тимска 
работа (15 недели по 3 саати) 30 часови 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  40 часови 
40 часови 
40 часови 

16.2. Самостојни задачи 
16.3. Домашно учење - задачи 



 42 

17. Начин на оценување            минимум бодови 48+12+1=61                72+20+8 = 100 бода 
17.1. Тестови 48-72 бодови 
17.2. Практична настава 12-20 бодови 
17.3. Активност и учество 1-8 бодови 

18. Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка) 

До 60 бода 5 (пет) (F) 
Од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (C) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Реализирани активности од 17.2. и 17.3. 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21. Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Анкета и евалуација 

22. Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓоргоски, И.К. ИМУНОЛОГИЈА,  
(авторизирана скрипта)  

ПМФ- Скопје  2010 

2. Kuby, J. Immunology W.H.FREEMAN 
AND COMPANY. 
New Yоrk 

2005  

3. Различни 
автори  

специјални трудови 
издвоени од достапни 
интернет сајтови  

Интернет   по 2010 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Boron, F.V и 
Boulpaep,E.L 

Медицинска физиологија    Elsevier Сanders  2010  

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОГИЈА НА СИГНАЛНИ МОЛЕКУЛИ 
2. Код БФ3004 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставници Проф. д-р. Митко Младенов 
Проф. д-р. Никола Хаџи-Петрушев 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги положи предметите за  
стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Се очекува дека студентот ќе се оспособи за испитување на интрацелуларната сигнализација 
кај различни клетки. При тоа во рамките на содржините на овој курс, студентот ќе се 
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запознае исто така со основните принципи на сигнална трансдукција кај кардиомиоцитите и 
мазните мускулни клетки. Посебен осврт ќе биде даден на интрацелуларните сигнални 
механизми клучни за процесите на контракција и релаксација на срцевиот мускул мазните 
мускулни клетки како и нервните клетки. 

11. Содржина на предметната програма: 
Основни принципи на клеточната комуникација 
Пренос на сигналот од површината на клетката 
Сигнални патишта преку мембранските рецептори поврзани за Г-протеините 
Сигнални патишта од рецептори-ензими и од рецептори поврзани со ензими 
Сигналинг кој што вклучува сигнал регулирана протеолиза 
Сигнални патишта од нуклеарните рецептори 
Регулација на рецепторите 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото 

време 
30+30+40+40+40 

15. Форми на наставните   
активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часа 

15.2 Вежби 
(лабораториски,   
аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часа 
16.2 Самостојни задачи 40 часа 
16.3 Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување 
17.
1 

Тестови   - 2 60  бодa 

17.
2 

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 
усна) 

20  бодa 

17.
3 

Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                               (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)        (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)     (D) 
од 81 бод до 90 бода  8  (осум)        (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)       (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.
1 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Silvana Andrich & 
Tatjana Kostich 

Mehanizmi na 
megukleto;na 
komunikacija 

Savremena 
administracija 
Beograd 

2009 

2. Guyton&Hall Medicinska Fiziologia 
 

Savremena 
Administracija -
Beograd 

2006 



 44 

3. Волтер Ф. Борон 
Емил Л. Булпап 

Медицинска 
Физиологија 

Генекс - Кочани 2010 

4. Shin J.Oh Clinical 
Electromyography 

University Park 
Press - Baltimore 

1994 

22.
2 

Дополнителна литература 
Ред. 
бро
ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Експериментална  
електрофизиолог
иј 

Зечевич&Анџус Биолошки 
факултет-
Београл 

2004 

2. William F. Ganong Pregled Medicinske 
Fiziologije 

Savremena 
Administracija -
Beograd 

1989 

3. Зилбернагл& 
Деспопулос 

Физиолошки аталс Табернакул 2010 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОГИЈА НА ИНФЛАМАТОРНИТЕ ПРОЦЕСИ 
2. Код БФ3005 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ циклус 
6. Академска година/семестар 1семестар 7.  

 
Бројна ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Никола Хаџи-Петрушев 
Проф. д-р Митко Младенов 
Проф. д-р Ицко Ѓоргоски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентот треба да добие сознанија за физиолошките и молекуларно-биолошките механизми 
на инфламаторниот одговор. Студентот детално ќе се запознае со инфламаторните процеси 
вклучени во заштитата на организмот, како со и неконтролираната инфламација во улога на 
патофизиолошка основа при одредени заболувања од интерес. 

11
. 

Содржинанапредметнатапрограма: 
Акутна и хронична инфламација. Создавање и диференцијација на леукоцитите. Цитокини и 
активација на ендотелните клетки. Хемокини и нивни рецептори. Регулација на протокот на 
крв и  микроваскуларната пермеабилност во условина инфламација. Трансмиграција на 
леукоцитите. Антимикробни активности на леукоцитите. Липидни медијатори на 
инфламацијата. Улога на комплементот во инфламаторниот  одговор. Релации помеѓуи 
нфламацијата и коагулацијата на крвта.  Улога на слободните радикали во процесот на 
инфламација. Инфламаторни системи: механизми и патеки на стимулација и супресија. 
Експериментални модели за проучување на инфламаторните процеси. Примери за 
патофизиолошки процеси и мултифакторијални болести во кои се вклучени инфламаторни 
процеси. 

12
. 

Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13
. 

Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 

14
. 

Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 

15 Форми на наставните 15.1 Предавања – 30 часa 
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. активности 
 
 

теоретска настава 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часa 
 

16
. 

Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa 

16.3 Домашно учење 40 часa 
17
. 

Начин на оценување 

17.1.  Семинарски труд 30 бода 

17.2.  Завршен испит 70 бода                                                   

18
. 

Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 десет) (A) 
19
. 

Услов за потпис и полагање на 
Завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
Изработка на проектна и самостојна задача 

20
. 

Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21
. 

Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22
. 

Литература 

 
 
 
 
22.1 

Задолжителналитература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Charles N. 
Serhan, Peter 
A. Ward, 
Derek W. 
Gilroy 

Fundamentals of 
Inflammation 

Cambridge 
University Press 

2010 

2. Klaus Ley 
(Ed.) 

Physiology 
ofInflammation 

Springer New 
York 

2001 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Neil 
Granger, 
Elena 
Senchenkova 

Inflammation and the 
Microcirculation 

Morgan & Claypool 2010 
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2. Различни 
автори 

Релевантни ревијални 
научни трудови 

Различни 
издавачи 

 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ФОРЕНЗИЧКА ФИЗИОЛОГИЈА-ХЕМАТОЛОГИЈА 
2. Код БФ3006 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за биологија,  
Природно-математички факултет, Скопје 
УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет  
6. Академска година / семестар 1семестар 7.  

 
Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Ицко К. Ѓоргоски  
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Преку наставата студентите треба да се стекнат со знаење за принципи од областа форензичка 
хематологија. Да се запознаат со посебните карактеристики на крвните деривати што можат да 
се употребат како маркери при детектирање на посебностите кај човекот. 

11. Содржина на предметната програма: ОСНОВИ НА ФИЗИОЛОГИЈАТА НА КРВТА КАКО 
ВНАТРЕШНА СРЕДИНА; КРВНИ ПРОТЕИНИ; ФОРМАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ; ЕРИТРОЦИТНИ 
МАРКЕРИ; ЛЕУКОЦИТНИ МАРКЕРИ; АНАЛИЗА КА КРВ ВО ФОРЕНЗИЧКАТА СЕРОЛОГИЈА; 
СПЕЦИФИЧНИ ТЕСТОВИ НА КРВ; ОДРЕДУВАЊЕ НА ПОТЕКЛОТО НА ВИДОВИТЕ СПОРЕД КРВТА 
И КРВНИТЕ ДЕРИВАТИ.   

12. Методи на учење: предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
лабораториски вежби (демонстративни, индивидуални, работа во група) 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните активности 

 
15.1. Предавања- теоретска 

настава (15 недели по 4 
саати) 

30 часa 

15.2. Вежби (лабораториски), 
тимска работа (15 недели 
по 4 саати) 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  40 часови 
40 часови 
40 часови 

16.2. Самостојни задачи 
16.3. Домашно учење - задачи 

17. Начин на оценување             
17.1. Тестови 48-72 бодови 
17.2. Практична настава 12-20 бодови 
17.3. Активност и учество 1-8 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) До 60 бода 5 (пет) (F) 
Од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (C) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на завршен 

испит 
Реализирани активности од 17.2. и 17.3. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анкета и евалуација 
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22. Литература 
22.1. Задолжителна литература 

Ред. број Автор Наслов Издавач Година 
1. Ѓоргоски, И.К. Физиологија,  

(авторизирана 
скрипта)  

ПМФ- Скопје  2011 

2. Guyton, A.C. and Hall, 
J.E 

Medical   
physiology   

Saunders 
company  

2008  

3. Стјуарт Х.Џејмс и Џон 
Џ Норби  

Форензика, 
научни и 
истрашувачки 
техники 

Табернакул 
(превод на 
македонски)  

2009 

22.2. Дополнителна литература 
Ред. број Автор Наслов Издавач Година 
1. Boron, F.V i  

Boulpaep,E.L 
Medicinska   
fiziologija   

Elsevier 
sanders  

2010  

2. Винсент Димајо и 
Доменик Димајо 

Форензичка 
Патологија 

Табернакул 
(превод на 
македонски)  

2009 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет БИОХЕМИСКИ ПРОЦЕСИ ВО ОРГАНСКИТЕ 
СИСТЕМИ 

2. Код БФ3007 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односноинститут, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Јасмина Димитрова – Шумковска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења  
 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Етиологија на функционалните 
нарушувања на органските системи при различни патолошки состојби. Диференцирање на 
нормалните функционални карактеристики од тие во фазата на компензација и 
декомпензација на организмот. Степен на флуктуации на ткивни и/или плазмени 
биомаркери за констатирање патолошки процеси во организмотКреирање на критична 
анализа преку користење на биомедицински бази на податоци.  

11. Содржина на предметната програма: Молекуларни основи на патолошките состојби и 
нивна биохемиска дијагноза. Етиологија на болести. Запознавање со механизмите на 
иницијација, и прогресија со исход на нарушување на органските системи. Механизми на 
иницијација, прогресија и адаптација на хепатобилијарниот, кардиоваскуларниот, реналниот 
и гастроинтестиналниот систем. Патолошки метаболити во телесни течности и ткива 
(Лабораториски абнормалности). Клиничка слика. Терапија.  

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 часа 
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15. Форми на наставните 
активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa  

16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 

17.1.  Семинарски труд 15 бода 

17.2. Активност и учество  25 бода 

17.2.  Завршен испит 60 бода                                                   

   
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10  десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
Изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски и/или англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Nancy A. Brunzel Fundamentals of urine and 
body fluid analysis 

Jaypee Brothers 
Medical 
Publishers (P) 
Ltd 

2017 

2. Thomas Garett Medicinal Chemistry: An 
Introduction, 2.Edition 

John Wiley and 
Sons 

2007 

 3. Laurence Brunton, 
Randa Dandan 
and Bjorn 
Knollmann 

The Pharmacological Basis 
of Therapeutics 

McGraw Hill 
Professional 

2017 

22.2  

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1.     

2. William Foye, 
Thomas Lemke 
and David 
Williams 

Clinical Chemistry: 
Principles, Techniques, 
Correlations 

Wolters Kluwer 
Health/ 
Lippincott 
Williams & 
Wilkin 

2017 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет КЛЕТОЧНИ И МОЛЕКУЛАРНИ МЕХАНИЗМИ ВРЗ 
ФУНКЦИЈАТА/ ДИСФУНКЦИЈАТА НА 
КАРДИОВАСКУЛАРНИОТ СИСТЕМ 

2. Код БФ3008 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односноинститут, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник  Проф. д-р Јасмина Димитрова - Шумковска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целата на курсот е утврдување на интеракциите на клучни сигнални молекули, рецептори и 
останати клеточни компоненти и нивно влијание врз интензивирање и/или супримирање на 
метаболичките процеси кои водат до функционални промени на кардиваскуларниот систем 
од типот на атеросклероза, срцева исхемија, коронарна артериска болест и сл. Влијание на 
терапија.   

11. Содржина на предметната програма: 
Тематските содржини по предметот би ги опфатиле молекуларните механизми инволвирани 
во одредени физиолошки/патолошки состојби на кардиоваскуларниот систем со посебен 
осврт на интеракциите на клеточните компоненти; молекуларните и метаболичките 
патишта вклучени во процесот на атеросклероза; хипертензија; хормонска регулација. Ефект 
на терапијата врз флуктуација на метаболички или молекуларни биомаркери.   

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 часа 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa  

16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
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17.1.  Семинарски труд 40 бода 

17.2.  Завршен испит 60 бода                                                   

   

   
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10  десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
Изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Sarah Jane George 
Jason Johnson 
(Editors) 

Atherosclerosis 
Molecular and Cellular 
Mechanisms 

Wiley - 
Blackwell 

2010 

2. Rodrigo 
Valenzuela Baez 
(Editor)  

Lipid metabolism IntechOpen 2013 

 3. Mojca Božič-
Mijovski (Editor) 

Thrombosis, Atherosclerosis and 
Atherothrombosis – New Insights 
and Experimental Protocols 

IntechOpen 2015 

22.2  

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Christie M. 
Ballantyne 

Clinical Lipidology: A Companion 
to Braunwald's Heart Disease 2nd 
edition 

Elsevier 2014 

2.     

 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ИНТЕГРАЦИЈА НА МЕТАБОЛИЗМОТ 
2. Код БФ3009 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 
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5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Јасмина Димитрова-Шумковска 
9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 

предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта на курсот е интеграција на општите 
курсеви од физиологија, хемија, биохемија и нутриционизам во расветлување на патиштата 
натрансформација на макронутриентитеи регулација од диетни, хормонални и генетски 
фактори. Програмата вклучува теми од клучна важност за регулација на генска експресија и 
импакт врз метаболен синдром, дијабетеси канцерогенеза. 

11. Содржина на предметната програма: Процеси на дигестија, апсорпција, утилизација и 
функција на макронутриентите кај човекот. Регулација во метаболизмот на 
макронутриентите. Целуларни и молекуларни механизми вклучени во метаболизмот на 
макронутриентите. Метаболизам при гладување, метаболен синдром, интензивна физичка 
активност. Епигенетика и исхрана. Метаболизам на хомоцистеин; диета и геномска 
метилација; кратко-верижни масни киселини и клеточна пролиферација;улога нa 
полинезаситени масни киселини во карциногенезата. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојноучење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски),   
 семинари, тимска  
работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часа 
16.2 Самостојни задачи 40 часа 
16.3 Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60 бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                               (F) 
од 61 боддо 70 бода  6  (шест)        (E) 
од 71 боддо 80 бода  7   (седум)     (D) 
од 81 боддо 90 бода  8  (осум)        (C) 
од 91 боддо 95 бода  9  (девет)       (B) 
од 96 бодaдо 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Реализирани активности од 17.1-17.3 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и/или англиски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анкети, евалуација 

22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  
Robert Ockner 

Integration of Metabolism, 
Energetics, and Signal 
Trnsduction 

 
Springer 

 
2004 

2. Carolyn Berdainer 
and Lynette 
Berdainer 

Advanced nutrition: 
Macronutrients, 
Micronutrients and 

 
CRC Press 

 
2.nd 
Edition, 
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Metabolism 2015 
22.2 Дополнителна литература 

Ред. 
број  

Автор Наслов Издавач Година 

1. George Hoffmann, 
Johannes Zschocke, 
William L. Nyhan 

Inherited Metabolic 
Diseases 

 
Springer Science  

 
2009 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ПРОТОКОЛ: РАБОТА СО 
АНИМАЛНИ МОДЕЛИ ВО БИОМЕДИЦИНСКИ 
ИСТРАЖУВАЊА 

2. Код БФ3010 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ циклус 
6. Академска година/семестар 1 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник  Проф. д-р Јасмина Димитрова - Шумковска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Организација и спроведување на 
експеримент во истражувачка лабораторија. Избор на соодветен анимален модел за работа, 
условен од спецификите на истражувањето. Разлики помеѓу in vivo модели и ex vivo модели. 
Запознавање на експериментаторите со различни типови експериментални животни и 
нивна  едукација за правилно поставување на експерименти со особен фокус на бројноста, 
распределбата, возраста на анималните модели, начинот на апликација и дозирање на 
супстанции (компоненти) со цел добивање веродостојни резултати.     

11. Содржина на предметната програма: Разлики во основните биолошки карактеристики на 
експерименталните животни најчесто користени во биомедицинските истражувања 
(стаорец, глушец, хрчак). Запознавање на студентите со посебни соеви на животни (knockout 
mice, nude mice), причини за нивно користење и начин на нивно одгледување. Хируршки и 
нехируршки техники потребни за изведување на експериментот. Влијание на одредени 
фактори (надворешни и внатрешни) кои би можеле да влијаат на статусот на животното, 
пред експериментот, во функција на експериментот и по експериментaлниот процес. Начин 
на апликација на анестетици, начин на администрација на компоненти. Статистичка 
евалуација на добиените резултати преку соодветен избор на групи. 

12. Методи на учење:  
Експериментална работа 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часа 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часа 

16.2 Самостојни задачи 40 часа 
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16.3 Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување 

17.
1.  

Семинарски труд 15 бода 

17.
2.  

Активност и учество 25 бода                                                   

17.
3. 
 

Завршен испит 60 бода 

   
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода   5 (пет)    (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода   7 
(седум) 

(D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10  десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата  

Aнкета и евалуација  

22. Литература 

 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. P. Michael Conn Animal models for the study of 
human disease 

Academic Press 2013 

2.  Rigalli & Di Loreto Experimental Surgical 
models in the Laboratory Rat 

CRC Press 2009 

 3. Claire Hankenson Critical Care  Management for 
Laboratory Mice and Rats 

CRC Press 2013 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Group of authors 
(National Research 
Council) 

Guidance for the Description 
of Animal Research in 
Scientific Publications 

The 
National 
Academies 
Press 

2011 
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1. Наслов на наставниот предмет ЕНДОКРИНА  РЕГУЛАЦИЈА 
2. Код БФ3011 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф д-р Биљана Миова 
 Проф. д-р Сузана Диневска – Ќовкаровска  

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување со подетални информации за хормоналната регулација на метаболизмот во 
физилошки и/или патолошки услови. 

11. Содржина на предметната програма: 
Механизам на дејство на хормони. Значајни ендокрини жлезди и хормони. Хипо- и 
хиперфункција на одредени ендокрини жлезди и нивно влијание врз метаболизмот. Краток 
осврт на одредени заболувања поврзани со хормонални и метаболички заболувања. 
Лабораториски техники за испитување на ендокрините пореметувања. 
Неуроендокринологија. Експериментален дијабетес, метаболички синдром и пореметување 
во јаглехидратниот метаболизмот. 
Дополнително: Теми од областа на ендокрина регулација, а во тесна поврзаност со 
докторската дисертација.  

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 часа 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,   
аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa  
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                            (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)        (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)     (D) 
од 81 бод до 90 бода  8  (осум)        (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)       (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 



 55 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.
1 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Melmed, Shlomo Williams textbook of 
endocrinology 

Elsevier Health 
Sciences 

2016 

2 R. Holt, N. Hanley Endocrinology and 
diabetes 

Wiley- Blackwell 2012 

3. Goodman, H. 
Maurice 

Basic medical 
endocrinology 

Academic Press 2010 

4. Анализа на најнова литература од потесната област која е од интерес на 
кандидатот и темата на докторскиот труд. 

     
22.
2 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. S. Melmed, M. Conn Endocrinology - Basic and 
clinical principles 
 

Humana Press 2005 

2. James Squires Applied animal 
endocrinology 

CABI Publishing 2003 

 John H. McNeill 
(editor) 

Experimental Models of 
Diabetes 

CRC Press 1999 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет МЕТАБОЛИЧКА  РЕГУЛАЦИЈА 
2. Код БФ3012 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 2 или 3 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Сузана Диневска –Ќовкаровска 
Проф. д-р Биљана Миова 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги положи предметите 
за стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Продлабочување на знаењата за метаболичката регулација во анимално ткиво.   
 

11. Содржина на предметната програма: 
Неуроендокрина регулација на метаболизмот. Сигнални молекули во регулација на 
метаболизмот. Клеточни енергенси и енергетски метаболизам. Пореметувања во 
метаболизмот. Биохемија и физиологија на одредени анимални ткива (црн дроб, срце, 
мускул, масно ткиво). Исхрана и и промени во метаболизам во зависност од исхраната.  

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 часа 
15. Форми на наставните   15.1 Предавања – 30 часa 

http://www.amazon.com/Experimental-Models-Diabetes-John-McNeill/dp/0849316677/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1251229052&sr=1-1
http://www.amazon.com/Experimental-Models-Diabetes-John-McNeill/dp/0849316677/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1251229052&sr=1-1
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активности 
 
 

теоретска настава 
15.2 Вежби 

(лабораториски,   
аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa  
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
20  бодa 

17.3 Активност и учество 20  бодa 
18. Критериуми за оценување  

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                            (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)        (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)     (D) 
од 81 бод до 90 бода  8  (осум)        (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)       (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Meurant, Gerard Cellular energy 
metabolism and its 
regulation 

Elsevier 2012 

2. Keith N. Frayn 
ScD, PhD, 
FRCPath 

Metabolic Regulation. A 
Human Perspective 
 

Blackwell Science 2003 

 Gropper, Sareen 
S., and Jack L. 
Smith 

Advanced nutrition and 
human metabolism 

Cengage Learning 2012 

3. Анализа на најнова литература од потесната област која е од интерес на 
кандидатот и темата на докторскиот труд. 

     
 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. David L. 
Nelson, Albert L. 
Lehninger, Micha
el M. Cox 

Lehninger Principles of 
biochemistry 

W. H. Freeman 2008 

2. Bartley W, Birt 
LM, Banks P. 

The biochemistry of 
tissues  

John Wiley and 
Sons 

1990 

3.     
 
 
 
 

http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+L.+Nelson%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+L.+Nelson%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+L.+Lehninger%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+L.+Lehninger%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+L.+Lehninger%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+M.+Cox%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+M.+Cox%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+M.+Cox%22
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1. Наслов на наставниот предмет ФИЗИОЛОШКИ МЕХАНИЗМИ НА СТРЕС И 
АДАПТАЦИЈА 

2. Код БФ3013 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет,  
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Биљана Миова  
Проф. д-р Сузана Диневска – Ќовкаровска 

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи предметите 
за стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Основните цели на овој премет се запознавање молекуларната основа на физиолошките 
одговори на организмот на разните видови на стрес, со посебен осврт кон топлотниот стрес 
и индукцијата на стрес протеини 

11. Содржина на предметната програма: 
Хомеостаза и дефиниција за стрес. Стресори од околината. Акутен и хроничен стрес и 
адаптации на истите. Оксидативен стрес. Клеточен одговор и толеранција кон стрес од 
околната средина. Температура како стрес. Нервни и ендокрини медијатори на одговорите 
на стресот.  Метаболички одговор на стрес.  Фамилија на стрес-протеини, типови, структура 
и функција на стрес протеините. Биохемиски и физиолошки маркери на стрес.  

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часа 

15.2 Вежби 
(лабораториски,   
аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часа 
16.2 Самостојни задачи 40 часа 
16.3 Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                                (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)        (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)     (D) 
од 81 бод до 90 бода  8  (осум)        (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)       (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 
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22. Литература 
22.
1 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. A. Asea, S. 
Calderwood 

Heat shock proteins and 
whole body physiology 

Springer 2010 

2. D.P. Singh Stress Physiology New Age 
International (P) 
Ltd 

2005 

3. M. Storey (Editor), 
K.B. Storey (Editor). 

Sensing, Signaling and Cell 
Adaptation, Volume 3 
(Cell and Molecular 
Responses to Stress) 

Elsevier Science 2002 

 R. Huggett, R. 
Kimerle, P Mahrle, H 
Bergman 

Biomarkers: Biochemical, 
Physiological and 
Histological markers of 
antropogenic stress 

Lewis Publishers 1992 

4. Анализа на најнова литература од потесната област која е од интерес на 
кандидатот и темата на докторскиот труд. 

     
22.
2 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. André Korsloot, 
Cornelis A.M.van 
Gestel, and Nico M. 
van Straalen 

Environmental stress and 
cellular response in 
arthropods 

CRC Press LLC 2004 

2. R. Morimoto, A. 
Tissieres, 
CGeorgopolous 

Stress proteins in biology 
and medicine 

Cold Spring Harbor 
Laboratory Press 

1990 

3. Lutz Nover Heat Shock Response CRC; 1 edition 1991 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ЕНЗИМОЛОГИЈА 
2. Код БФ3014 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Сузана Диневска – Ќовкаровска 
Проф. д-р Биљана Миова 

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Проширување на знаењата од областа на биохемијата и физиологијата на ензимите, како и 
методите за одредување на ензимска активност со елементи на апликативна ензимологија и 
кинетика.  

11. Содржина на предметната програма: 
Основи на биологијата и физиологијата на ензимите (локализација и компаративност), 
Основни принципи за контрола на метаболизмот. Регулација на ензимска активност. Сигнал. 
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Систем. Основни начини на поврзување на два система. Регулирање или управување. 
Контролни системи. Регулатори во биолошките системи. Процеси на лимитирање на 
брзината. Индуктори и репресори. Механизми на регулација. Регулација на обратни 
метаболички процеси. Проток на информации под дејство на хормони. Ензимска регулација 
(генска експресија, компартментација, зимоген, фосфорилација, алостеричка регулација). 
Кооперативност. Изоензими. Ткивни ензими. Примена на ензимите во клиничката пракса, со 
посебен осврт на клучни клинички ензими. Механизми за регулација на ензимската 
функција. Ензими во молекуларната биологија - во транскрипциски и транслациски процеси 
во клетките.Запознавање со основните техники на следење на генската експресија на 
ензимите како протеини. Ткивно специфична генска експресија на ензими. Молекуларни 
аспекти на разни активатори или инхибитори на ензимската активност. Регулација на 
генската експресија. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часа 

15.2 Вежби 
(лабораториски,   
аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часа 
16.2 Самостојни задачи 40 часа 
16.3 Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                                (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)        (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)     (D) 
од 81 бод до 90 бода  8  (осум)        (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)       (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет) (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cornish-Bowden, 
Athel 

Principles of enzyme 
kinetics 

Elsevier 2014 

2. Yon-Kahn, Jeannine, 
and Guy Hervé 

Molecular and cellular 
enzymology 

Springer Science & 
Business Media 

2009 

3. David L. 
Nelson, Albert L. 
Lehninger, Michael 
M. Cox 

Lehninger Principles of 
biochemistry 

W. H. Freeman 2008 

4. A. Cornish-Bowden Fundamentals of Enzyme 
Kinetics 

Portland Press, 
London  

2004 

http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+L.+Nelson%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+L.+Nelson%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+L.+Lehninger%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+L.+Lehninger%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Albert+L.+Lehninger%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+M.+Cox%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+M.+Cox%22
http://www.google.mk/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Michael+M.+Cox%22
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 Анализа на најнова литература од потесната област која е од интерес на 
кандидатот и темата на докторскиот труд. 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. H. Bisswanger 
Translated by L. 
Bubenheim 

Enzyme Kinetics : 
Principles and Methods 

Wiley-VCH Verlag 
GmbH, Weinheim 

2002 

2. Price, N and Stewens, 
L 

Fundamentals of 
Enzymology 

Oxford Univ Press 1999 

3. Passonneau, J and 
Lowry, O 

Enzymatic analyses. A 
practical guide 

Humana Press 1993 

     
 

1. Наслов на наставниот предмет ЕКОТОКСИКОЛОГИЈА 
2. Код БФ3015 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1семестар 7.  

 
Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р. Сузана Диневска –Ќовкаровска  
Проф д-р Биљана Миова  

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги положи предметите 
за стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Запознавање на студентите со новите сознанија и методи во областа на екотоксикологијата. 
Запознавање со токсиколошките ефекти на биотичките фактори на животната средина врз 
некои од нивоата на биолошка организација. Основни принципи на мониторирање на 
различни екосистеми, биомаркери и биоиндикатори. 

11. Содржина на предметната програма: 
Екотоксикологија: основни поими, предмет, цели и задачи во проулување и основни 
принципи. Токсични супстанци и ефекти и организмот како реактивен биосистем. Доза, ефект 
и одговор (LD50). Однос доза и учинок. Експозиција и патишта на експозиција, еколошка 
експозиција. Биохемиски ефекти на полутанти. Заштитни биохемиски одговори. Молекуларни 
механизми на токсичноста. Физиолошки ефекти на полутанти.  Ефекти на полутантите на 
клеточно ниво, на ниво на органи, на ниво на цел организам. Интерактивни дејства на 
полутанти. Адитивни ефекти, засилување (потенцирање) на токсичноста, инхибиција на 
детоксикацијата, зголемена активација, детекција во надворешната средина. Биомаркери. 
Класификација, специфичност, поврзаност на биомаркерите со штетниот ефект, специфични 
биомаркери. Улогата на биомаркерите во оценка на влијанието врз животната средина. 
Дополнително: Теми од областа на ендокрина регулација, а во тесна поврзаност со 
докторската дисертација.  

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,   

30 часa 
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1. Наслов на наставниот предмет МОЛЕКУЛАРНА И ИНТЕГРАТИВНА 
ФИЗИОЛОГИЈА 

2. Код БФ3016 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1семестар 7.  Број на 6 

аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa  
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
20  бодa 

17.3 Активност и учество 20  бодa 
18. Критериуми за оценување  

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                            (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)        (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)     (D) 
од 81 бод до 90 бода  8  (осум)        (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)       (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Диневска-
Ќовкаровска, С., 
Миова, Б. 

Екотоксикологија Интерна скрипта 2016 

2 Milosevic,  M., 
Vitrovic,  S.  

Osnovi toksikologije sa 
ekotoksikologijom. 

Naucna knjiga,  
Beograd.  

1992 

3.  Allen, E.S. 
 
 

Chemical Analysis of 
Ecological Materials 

Blackwell, 
Scientific 
Publications 

1989 

4. Анализа на најнова литература од потесната област која е од интерес на 
кандидатот и темата на докторскиот труд. 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Zimonjic, D., 
Savkovic, N., 
Angelkovic, M.  

Genotoksicni agensi Naucna knjiga,  
Beograd 

1990 

2.     
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 ЕКТС   
Кредити 

 

8. Наставник Проф. д-р Биљана Миова 
Проф. д-р. Сузана Диневска –Ќовкаровска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги положи предметите за 
стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Продлабочување на знаењата од областа на физиологија со посебен акцент на молекуларните 
механизми.   

11. Содржина на предметната програма: 
Физиологија на одделни органски системи. Интегративни хомеостатски одговори при здрава 
состојба на организмот. Акутни и хронични одговори на фактори од средината, вклучувајќи и 
состојба на заболувања Адаптивни одговори при зголемена физичка активност. Физички, 
хемиски и биолошки факторинаработнасредина.Молекуларна биологија во физиологијата.  

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,   
аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa  
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
20  бодa 

17.3 Активност и учество 20  бодa 
18. Критериуми за оценување  

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                            (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)        (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)     (D) 
од 81 бод до 90 бода  8  (осум)        (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)       (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Walter Boron and 
Emile Boulpaep 

Медицинска 
физиологија 

Sanders, Elsevier 2009 

2. Gillian Pocock and 
Christopher D. 
Richards. 

Human Physiology. The 
Basis of Medicine 

Oxford University 
Press 

1999 

3. Анализа на најнова литература од потесната област која е од интерес на 
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кандидатот и темата на докторскиот труд. 
4.     

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Robert Murray et 
al 

Harper’s Illustrated 
Biochemistry 

McGray –Hill 
Companies 

2009 

2.     
3.     

 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет РАСТИТЕЛНА БИОХЕМИЈА 
2. Код БФ3017 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за биологија, Природно-
математички факултет, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Трет циклус 
6. Академска година/семестар  1 или 2 

семестар 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Ленка Цветановска, Проф. д-р Соња 
Гаџовска Симиќ, Доц. д-р Оливер Тушевски 

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења 
и вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на наставата по предметот Растителна биохемија е студентите да се запознаат со 
метаболичките процеси во растителните клетки и ткива. Специфични задачи на овој 
предмет се запознавање на студентите со примената на примарните и секундарните 
растителни биомолекули во прехранбената, козметичката и фармацевтската индустрија.  

11. Содржина на предметната програма: 
Основни биохемиски процеси во растителните клетки. Биохемиски состав на растенијата. 
Растителни протеини, витамини, јаглехидрати и липиди како примарни метаболити. 
Секундарни метаболити кај растенијата (феноли, алкалоиди и терпеноиди), нивна 
класификација, биолошка активност и примена во индустријата.  

12. Методи на учење: предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
лабораториски вежби (демонстративни, индивидуални, работа во група) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 

14. Распределба на расположивото 
време 

30+30+40+40+40 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 30 часa 
15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

30 часa 
 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи  40 часa  
16.3 Домашно учење  40 часa 

17. Начин на оценување                                            минимум бодови 48+12+1=61       72+20+8=100 бода     
17.1.  Тестови  48-72 бода 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
12-20 бода 

17.3.  Активност и учество  1-8 бода 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)        до 60 бода  5 (пет)       (F) 

       од 61 до 68 бода  6 (шест)    (E) 
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       од 69 до 76 бода 7 (седум)  (D) 
       од 77 до 84 бода 8 (осум)    (C) 
       од 85 до 92 бода 9 (девет)   (B) 
       од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Реализирани активности 15, 16 и 17 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Анкета и евалуација 

22. Литература 
 Задолжителна литература 

22.1 Ред. 
брoj 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Цветановска, Л., 
Крстиќ, М. 

Биохемија на растенијата ПМФ, Скопје 2017 

2.  Hans-Walter, H., 
Piechulla, B. 

Plant Biochemistry Fourth edition, 
Elsevier 

2011 

3. Buchanan, B., 
Gruissem, W., Jones, 
R. 
 
Бучанан, Б., 
Груисем, В., Џонс, Р. 

Biochemistry and Molecular 
Biology of Plants 
 
 
Биохемија и молекуларна 
биологија на растенијата 

American Society 
of Plant 
Physiologists 
 
Просветно дело, 
Скопје 

2000 
 
 
 
2010 

22.2 Дополнителна литература  
Ред. 
брoj 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Wink, M. Biochemistry of Plant 
Secondary Metabolism 

Second Edition, 
Wiley-Blackwell 

2010 

2. Lea, J. P., Leegood, C. 
R. 

Plant Biochemistry and 
Molecular biology 

Wiley-Blackwell 1993 

 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет РАСТИТЕЛНА ФИЗИОЛОГИЈА 
2. Код БФ3018 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за биологија, Природно-
математички факултет, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Трет циклус 
6. Академска година/семестар  1 или 2 

семестар 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Ленка Цветановска, Проф. д-р Соња 
Гаџовска Симиќ, Доц. д-р Оливер Тушевски 

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења 
и вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на предметот Растителна физиологија е студентите да се запознаат со принципите и 
методите на интеграција и регулација на биохемиско-физиолошките процеси кај 
растенијата. Специфични задачи на овој предмет се запознавање на студентите со сложените 
и комплексни метаболички процеси кои го карактеризираат животниот циклус на 
растенијата.  

11. Содржина на предметната програма: 
Транспортни механизми во растителната клетка. Регулаторни механизми на процесите на 
транспирација, фотосинтеза и дишење. Перцепција и трансдукција на сигнални молекули во 
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растителната клетка. Репродуктивен развиток на растенијата. Регулација на клеточниот 
циклус во текот на растот и развитокот на растенијата. Хормонална контрола на делба и 
диференцијација на клетки. Молекуларни аспекти на дејство на фитохормони. Одбранбени 
системи кај растенијата. Сенесценција и програмирана клеточна смрт. 

12. Методи на учење: предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
лабораториски вежби (демонстративни, индивидуални, работа во група) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 

14. Распределба на расположивото 
време 

30+30+40+40+40 часа 

15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 30 часa 
15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

30 часa 
 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи  40 часa  
16.3 Домашно учење  40 часa 

17. Начин на оценување                               минимум бодови 48+12+1=61       72+20+8=100 бода     
17.1.  Тестови  48-72 бода 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
12-20 бода 

17.3.  Активност и учество  1-8 бода 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)        до 60 бода  5 (пет)       (F) 

       од 61 до 68 бода  6 (шест)    (E) 
       од 69 до 76 бода 7 (седум)  (D) 
       од 77 до 84 бода 8 (осум)    (C) 
       од 85 до 92 бода 9 (девет)   (B) 
       од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Реализирани активности 15, 16 и 17 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Анкета и евалуација 

22. Литература 
 Задолжителна литература 

22.1 Ред. 
брoj 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Спасеноски, М., 
Гаџовска-Симиќ, С.  

Физиологија на 
растенијата 

ПМФ, Скопје 2009 

2. Цветановска, Л., 
Јовановска-
Клинчарска, И. 

Физиологија на 
растенијата 

ПМФ, Скопје 2015 

3. Гаџовска-Симиќ, С., 
Спасеноски, М., 
Тушевски, О. 

Микропропагација на 
растенијата: култивирање 
на растителни клетки и 
ткива во in vitro услови 

ПМФ, Скопје 2011 

4. Teiz, L., Zeiger, E. Plant Physiology 5 th edition, 
Sinauer Associates 

2010 

22.2 Дополнителна литература  
Ред. 
брoj 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hopkins, W. G., 
Hüner, N. P. A. 

Introduction to Plant 
Physiology 

4 th edition, John 
Wiley & Sons 

2009 

2. Buchanan, B., 
Gruissem, W., Jones, 
R. 

Biochemistry and Molecular 
Biology of Plants 
 

American Society 
of Plant 
Physiologists 

2000 
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Бучанан, Б., 
Груисем, В., Џонс, Р. 

 
Биохемија и молекуларна 
биологија на растенијата 

 
Просветно дело, 
Скопје 

 
2010 

 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет МОЛЕКУЛАРНА БИОЛОГИЈА НА РАСТЕНИЈА 
2. Код БФ3019 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за биологија, ПМФ, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Трет циклус 
6. Академска година/семестар  1 или 2 

семестар 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Доц. д-р 
Оливер Тушевски 

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на програмата по предметот Молекуларна биологија на растенија е студентите да се 
запознаат со основните молекуларни механизми на регулација и модификација на 
биохемиско-физиолошките процеси кај растенијата. Специфични задачи на овој предмет се 
запознавање на студентите со молекуларните процеси кај растенијата. 

11. Содржина на предметната програма: 
Организација, структура и експресија на растителниот геном. Транспозонски елементи. 
Експресија на растителни гени. Епигенетски механизми на генска регулација. Репликација, 
репарација, рекомбинација и транскрипција на DNA. Карактеристики, функции и 
процесирање на RNA. Организација, структура и функција на митохондријална и 
хлоропластна DNA. Молекуларни основи на интеракцијата растение-патоген. Генетски 
инженеринг на растителната клетка. Биотехнолошка примена на генетски трансформирани 
растенија. 

12. Методи на учење: предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
лабораториски вежби (демонстративни, индивидуални, работа во група) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 

30+30+40+40+40 часа 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часa 
15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

30 часa 
 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи  40 часa  
16.3 Домашно учење  40 часa 

17. Начин на оценување                                минимум бодови 48+12+1=61       72+20+8=100 бода     
17.1.  Тестови  48-72 бодови 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
12-20 бодови 

17.3.  Активност и учество  1-8 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
               до 60 бода  5 (пет)       (F) 
       од 61 до 68 бода  6 (шест)    (E) 
       од 69 до 76 бода 7 (седум)  (D) 
       од 77 до 84 бода 8 (осум)    (C) 
       од 85 до 92 бода 9 (девет)   (B) 
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       од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 
Реализирани активности 15, 16 и 17 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Анкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
брoj 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Buchanan, B., 
Gruissem, W., Jones, 
R. 
 
Бучанан, Б., 
Груисем, В., Џонс, Р. 

Biochemistry and Molecular 
Biology of Plants 
 
 
Биохемија и молекуларна 
биологија на растенијата 

American 
Society of Plant 
Physiologists 
 
Просветно 
дело, Скопје 

2000 
 
 
 
2010 

2. Спасеноски, М., 
Гаџовска-Симиќ, С.  

Физиологија на 
растенијата 

ПМФ, Скопје 2009 

3. Гаџовска-Симиќ, С., 
Спасеноски, М., 
Тушевски, О. 

Микропропагација на 
растенијата: 
култивирање на 
растителни клетки и 
ткива во in vitro услови 

ПМФ, Скопје 2011 

22.2 Дополнителна литература  
Ред. 
брoj 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Rout, G. R., 
Das, A. B. 

Molecular Stress Physiology 
of Plants 

Springer 
Dordrecht 
Heidelberg  

2013 

2.  Rose, R. J. Molecular Cell Biology of 
the Growth and 
Differentiation of Plant 
Cells 

CRC Press 2016 

 
 

1. Наслов на нaставниот предмет РАСТИТЕЛНИ IN VITRO КУЛТУРИ 
2. Код БФ3020 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички факултет, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Трет циклус 
6. Академска година/семестар  1 семестар 

 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Проф. д-р Ленка 
Цветановска, Доц. д-р Оливер Тушевски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги има положено предметите за 
стекнување генерички знаења и вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на предавањата од предметот Растителни in vitro култури е да се проучат методите 
на култивирање на растителни клетки и ткива во in vitro услови. Специфични задачи на 
предметот е студентите да се запознаат со можностите за вегетативно размножување 
(микропропагација) на растенијата во in vitro услови. 

11. Содржина на предметната програма: 
Култура на калуси, клеточни суспензии и протопласти. Култура на меристеми. 
Микропропагација на растенијата. Органогенеза и соматска ембриогенеза. Андрогенеза и 
гиногенеза. Култура на зиготски ембриони. Сомаклонска варијабилност. Генетска 
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трансформација на растенијата и генетско инженерство. Продукција на секундарни 
метаболити кај растителни in vitro култури. Примена на in vitro културите во 
фармацевтската, козметичката и прехранбената индустрија. Примена на in vitro клонираните 
растенија во хортикултурата, земјоделството и шумарството, како и во заштитата на ретки, 
реликтни и ендемични растителни видови. 

12. Методи на учење: предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
лабораториски вежби (демонстративни, индивидуални, работа во група) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 

14. Распределба на расположивото 
време 

30+30+40+40+40 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часа 
15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 40 часа 
16.2 Самостојни задачи  40 часа 
16.3 Домашно учење  40 часа 

17. Начин на оценување                                           минимум бодови 48+12+1=61       72+20+8=100 бода     
17.1.  Тестови  48-72 бодови 
17.2.  Семинарска 

работа/проект 
(презентација:писмен
а и усна) 

12-20 бодови 

17.3.  Активност и учество  1-8 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
               до 60 бода  5 (пет)       (F) 
       од 61 до 68 бода  6 (шест)    (E) 
       од 69 до 76 бода 7 (седум)  (D) 
       од 77 до 84 бода 8 (осум)    (C) 
       од 85 до 92 бода 9 (девет)   (B) 
       од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на 
завршен испит 

Реализирани активности  15, 16 и 17 

20. Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски јазик 

21 Метод на следење на квалитетот 
на наставата  

Анкета и евалуација 

22. Литература 
22.
1 

Задолжителна литература 
Ред.
бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гаџовска-Симиќ, С., 
Спасеноски, М., 
Тушевски, О.  
 

Микропропагација на 
растенијата: 
култивирање на 
растителни клетки и 
ткива во in vitro 
услови 

ПМФ, Скопје 2011 

2. Neumann, K., 
Kumar, A., Imani, J.  

Plant Cell and Tissue 
Culture- A Tool in 
Biotechnology 

Springer-Verlag 
Berlin 
Heidelberg 

2009 

3. Спасеноски, М., 
Гаџовска-Симиќ, С.  

Физиологија на 
растенијата 

ПМФ, Скопје 2009 

22.
2 

Дополнителна литература  
Ред.
бр 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Mohan Jain, S., Protocols for Springer- 2007 
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Haggman, H.  Micropropagation of 
Woody Trees and Fruits 

Verlag Berlin 
Heidelberg 

2. Loyola-Vargas, V., 
Vázquez-Flota, F.  

Plant Cell Culture 
Protocols 

Humana Press, 
New Jersey 

2006 

3. Teiz, L., Zeiger, E. Plant Physiology 5 th edition, 
Sinauer 
Associates 

2010 

 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет МЕТАБОЛИЧКИ ИНЖЕНЕРИНГ НА РАСТЕНИЈА 
2. Код БФ3021 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Трет циклус 
6. Академска година/семестар  1 семестар 

 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Проф. д-р Ленка 
Цветановска, Доц. д-р Оливер Тушевски 

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Целта на наставата по предметот Метаболички инженеринг на растенија е студентите да 
се запознаат со принципите и методите за зголемување на продукцијата и акумулацијата на 
секундарни метаболити кај различни култури на растителни клетки и ткива во in vitro 
услови. Специфични задачи на овој предмет се запознавање на студентите со примената на 
секундарните метаболити во растителната биотехнологија, хуманата и ветеринарната 
медицина, фармацевтската, прехранбената и козметичката индустрија.  

11. Содржина на предметната програма: 
Оптимизација на составот на хранливиот медиум за зголемување на акумулацијата на 
секундарни метаболити. Селекција на клеточни линии со висок потенцијал за продукција на 
метаболити во in vitro услови. Примена на методот на елицитација во продукцијата на 
секундарни метаболити. Имобилизација на растителни клетки и зголемување на приносот 
на екстрацелуларни метаболити. Пермеабилизација на in vitro култури и секреција на 
акумулираните метаболити во хранливиот медиум. Адсорпција на секретираните 
метаболити и екстракција од хранливиот медиум. Биотрансформација на органските 
соединенија во хемиски дефинирани метаболички производи. Продукција на секундарни 
метаболити во биореактори. Генетска трансформација на растителни in vitro култури и 
активирање на метаболичките патишта на биосинтеза на специфични метаболити од 
интерес. Примена на ултраефикасна течна хроматографија со масена спектрометрија-
UPLC/MS во идентификација и квантификација на различни секундарни метаболити. 

12. Методи на учење: предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
лабораториски вежби (демонстративни, индивидуални, работа во група) 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 

14. Распределба на расположивото 
време 

30+30+40+40+40 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часа 
15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

30 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 40 часа 
16.2 Самостојни задачи  40 часа 
16.3 Домашно учење  40 часа 
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17. Начин на оценување                                            минимум бодови 48+12+1=61       72+20+8=100 бода             
17.1.  Тестови  48-72 бодови 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
12-20 бодови 

17.3.  Активност и учество  1-8 бодови 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
               до 60 бода  5 (пет)       (F) 
       од 61 до 68 бода  6 (шест)    (E) 
       од 69 до 76 бода 7 (седум)  (D) 
       од 77 до 84 бода 8 (осум)    (C) 
       од 85 до 92 бода 9 (девет)   (B) 
       од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Реализирани активности  15, 16 и 17 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Анкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред.б
р 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Гаџовска-Симиќ, 
С., Спасеноски, М., 
Тушевски, О. 

Микропропагација на 
растенијата: 
култивирање на 
растителни клетки и 
ткива во in vitro услови.  

ПМФ, Скопје 2011 

2. Спасеноски, М., 
Гаџовска Симиќ, С.  

Физиологија на 
растенијата  

ПМФ, Скопје 2009 

3. Verpoorte, R., 
Alferman, A.W., 
Johnson, T.S. 

Applications of Plant 
Metabolic Engineering 

Springer, 
Netherlands 

2007 

4. Verpoorte, R., 
Alferman, A.W., 
Wihelm, A. 

Metabolic engineering of 
Plant Secondary 
Metabolism 

Springer, 
Netherlands 

2000 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.б
р 

Автор Наслов Издавач Година 

  1. Neumann, K., 
Kumar, A., Imani, J.  

Plant Cell and Tissue 
Culture- A Tool in 
Biotechnology. 

Springer-Verlag 
Berlin 
Heidelberg. 

2009 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет РАСТИТЕЛНИ АНТИОКСИДАНТИ 
2. Код БФ3022 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ циклус 
6. Академска година/семестар 1семестар 7.  

 
Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Проф. д-р Ленка 
Цветановска, Доц. д-р Оливер Тушевски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 
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10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на наставата по предметот Растителни антиоксиданти е студентите да се запознаат со 
неензимските и ензимските антиоксиданти кај растенијата. Специфични задачи на овој 
предмет се запознавање на студентите со механизмите на дејство на растителните 
антиоксиданти во заштита на клетките од продукцијата на реактивни кислородни радикали 
(ROS) во услови на оксидативен стрес. 

11. Содржина на предметната програма: 
Реактивни кислородни радикали (супероксиден анјон, водород пероксид, хидроксилни 
радикали, синглет киселород). Продукција ROS во клеточните органели. Промени 
предизвикани од дејството на ROS (липидна пероксидација, оксидација на протеини, 
оштетувања на DNA) во растителните клетки. Неензимски антиоксидантни соединенија 
(глутатион, аскорбинска киселина, каротеоноиди, токофероли, фенолни соединенија, 
флавоноиди). Ензимски антиоксиданти (супероскид дисмутаза, каталаза, глутатион 
пероксидаза, аскорбат пероксидаза, глутатион редуктаза, глутатион S-трансфераза, гвајакол 
пероксидаза, монодехидроаскорбат редуктаза, дехидроаскорбат редуктаза). Примена на 
различни аналитички методи за квантификација на антиоксидантниот капацитет на 
растителни екстракти(CUPRAC, FRAP, DPPH, ABTS), како и неутрализација на ROS. 

12. Методи на учење:  
Предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, лабораториски 
вежби (демонстративни, индивидуални, работа во група) 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa  

16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување минимум бодови 48+12+1=61       72+20+8=100 бода 

17.1.  Тестови  48-72 бодови 

17.2.  Семинарска работа/проект (презентација:писмена и 
усна) 

12-20 бодови 

 Активност и учество  1-8 бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

Завршен испит 
Реализирани активности  15, 16 и 17 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски јазик 
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21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 

 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 
Број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Gupta, D. K., 
Palma, J. M, 
Corpas, F. J. 

Antioxidants and 
Antioxidant Enzymes in 
Higher Plants 

Springer 
International 
Publishing 
 

2018 

2. Smirnoff, N Antioxidants and 
Reactive 
Oxygen Species in Plants 

Blackwell 
Publishing Ltd 

2005 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Gilbert, D. L., 
Colton, C.A. 

Reactive Oxygen Species 
in Biological Systems: An 
Interdisciplinary 
Approach 

Kluwer Academic 
Publishers 

2002 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ГЕНЕТСКИ МОДИФИЦИРАНИ РАСТЕНИЈА 
2. Код БФ3023 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

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

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ циклус 
6. Академска година/семестар 1семестар 7.  

 
Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Соња Гаџовска Симиќ, Доц. д-р Оливер 
Тушевски 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на наставата по предметот Генетски модифицирани растенија е студентите да се 
запознаат со методите за добивање на трансгени растенија. Специфични задачи на овој 
предмет се запознавање на студентите со техниките на рекомбинантна DNAтехнологија за 
трансфер на гени од интерес во растителниот геном, како и примена на молекуларни методи 
за анализа на генетски модифицираните растенија. 

11. Содржина на предметната програма: 
Agrobacterium-посредувана генетска трансформација. Агроинфилтрација. Електропорација на 
протопласти. Бомбардирање со партикули. Рекомбинантна DNA технологија. Дизајн и 
конструкција на вектори за трансформација. Гени од интерес кај трансгени растенија. 
Генетски модифицирани растенија резистентни кон хербициди, инсекти и патогени 
организми. Подобрување на нутритивен квалитет кај трансгени растенија. Модифицирани 
растителни масла, биофармацевтски производи и биогорива. Селективни маркер гени 
(селекција кон антибиотици и хербициди). Репортер гени (β-глукуронидаза, луцифераза и 
зеленфлуоресцентен протеин). Анализа на трансгени растенија. Скрининг на трансгени 
растенија (скрининг на селективен медиум, PCR-методи, ELISA-тестови). Молекуларна 
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карактеризација на трансгени растенија (Southern, Northern и Western блотинг анализи). Фенотипски 
анализи на трансгени растенија. Регулативи и биобезбедност на генетски модифицирани растенија. 
Контроверзии поврзани со генетски модифицирани растенија. 

12. Методи на учење:  
Предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, лабораториски 
вежби (демонстративни, индивидуални, работа во група) 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa  

16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување минимум бодови 48+12+1=61       72+20+8=100 бода 

17.1.  Тестови  48-72 бодови 

17.2.  Семинарска работа/проект (презентација:писмена и 
усна) 

12-20 бодови 

 Активност и учество  1-8 бодови 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

Завршен испит 
Реализирани активности  15, 16 и 17 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 

 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Stewart, C. N. 
Jr. 

Plant Biotechnology and 
Genetics 

John Wiley & Sons, 
Inc. 

2008 

2. Tzotzos, G. T., 
Head, G. P., 
Hull, R. 

Genetically Modified 
Plants 

Elsevier 2009 
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22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lurquin, P. F. High Tech Harvest. 
Understanding 
Genetically Modified 
Food Plants 

Westview Press 2002 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ИНДУСТРИСКА МИКРОБИОЛОГИЈА 
2. Код БФ3024 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Џоко Кунгуловски 
9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 

предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини заистражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции):  Преку теоретската и практочната 
настава, студентите ќе стекнат знаења од областа на индустриската микробиологија. Ќе се 
запознаат со примената на технолошки постапки за производство на континуирани и 
субмерзни микробни култури, а со цел добивање на голем број значајни природни и 
неприродни производи (пр. ксенобиотици) кои се корисни за човекот и животните. Детално 
ќе ги проучат микроорганизмите кои се користат во природно-ферментираните микробни 
процеси, индустриски ферментациони процеси (вино, пиво, дестилирани производи..), 
производство на органски киселини, антибиотици, ензими, микробни протеини, 
биопестициди, третман на отпадни води (комунални, индустриски, отпадни води од 
сточарски фарми и сл.).  

11. Содржина на предметната програма: 
Микроорганзими кои се користат во индустријата, суровини, издвојување на финални 
произвоци, структура на ферментори.   

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 часа 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски,   
аудиториски), семинари, 
тимска  работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa  
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 

до 60 бода  5  (пет)  (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)  (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)  (D) 
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 од 81 боддо 90 бода  8  (осум)  (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)  (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Nduka Okafor Modern industrial 
microbiology and 
biotechnology 

SCIENCE 
PUBLISHERS 
An imprint of 
Edenbridge Ltd., 
British Isles. 
Post Office Box 699 
Enfield, New 
Hampshire 03748 
United States of 
America 

2007 

2. Michael, Jr., Chain, 
E.C.S., Krieg, R.N.  

Microbiology. McGraw-Hill Book 
Company. 

 

2009. 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Кунгуловски, Џ. Микробиологија II. Ирис-Р 2006 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет БИОЛОГИЈА НА МИКРООРГАНИЗМИ 
2. Код БФ3025 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Наталија Атанасова-Панчевска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Предуслови: студентот да ги положи предметите за 
стекнување генерички знаења и вештини 
заистражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Во согласност со потребите надокторскиот труд на кандидатот, преку наставата предвидена 
за овој предмет, студентите треба да се запознаат со различните форми на микроорганизми и 
нивната биологија. 

11. Содржина на предметната програма: 
Прокариотска клетка и нејзината структура, Растење на микроорганизмите во 
лабораториски услови, Контрола на микробен раст, Класификација на микроорганизми, 
Прокариоти: Домен Bacteria и Archaea, Вистински габи (Eumycota), лигави габи и водени 
мувли, Вируси, вироиди и приони, Метаболизам на микроорганизми, Генетика на 
микроорганизми 
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12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото 

време 
30+30+40+40+40 часа 

15. Форми на наставните   
активности 
 
 

15.
1 

Предавања – теоретска 
настава 

30 часa 

15.
2 

Вежби (лабораториски,   
аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.
1 

Проектни задачи 40 часa 

16.
2 

Самостојни задачи 40 часa  

16.
3 

Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
20  бодa 

17.3 Активност и учество 20  бодa 
18. Критериуми за оценување  

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)  (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)  (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)  (D) 
од 81 боддо 90 бода  8  (осум)  (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)  (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1 Michael T. Madigan, 
John M. Martinko, 
Kelly S. Bender, 
Daniel H. Buckley,  
David A. Stahl 

Brock Biology of 
Microorganisms 

Pearson Education, 
Inc 

2015 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Како дополнителна литература се предвидуваат оригинални научни трудови 
од меѓународни часописи, кои ќе бидат селектирани врз база на потребите на 
докторскиот труд на кандидатот. 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет МИКРОБНА БИОТЕХНОЛОГИЈА 
2. Код БФ3026 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-
математички факултет, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“,  
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Скопје 
5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р  Џоко Кунгуловски 
9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 

предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите треба да се стекнат со знаење за основните принципи од областа на микробната 
биотехнологија: 

- значење на биотехнолошката наука, 
- влијание на биотехнологијата врз развојот на државата, 
- влијание на биотехнологијата врз развојот на индустријата, посебно врз индустријата 

која произведува нови производи, 
- значење на биотехнологијата врз економскиот развој. 

11. Содржина на предметната програма: 
- Супстрати во биотехнологијата, 
- Јавна перцепција на биотехнологијата: генетски инженеринг - безбедност, социјални, 

морални и етички аспекти,  
- Генетски и протеински инженеринг на ензими 
- Биотехнологија во земјоделското производство и шумарството. 
- Ферментација на храна и пијалоци 
- Производство на микробни протеини 
- Производство на микробни ензими 
- Производство на антимикробни соединенија 
- Биотехнолошко законодаство 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.
1 

Предавања – теоретска 
настава 

30 часа 

15.
2 

Вежби 
(лабораториски,   
аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.
1 

Проектни задачи 40 часа 

16.
2 

Самостојни задачи 40 часа 

16.
3 

Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување 
17.1 Семинарски труд 30  бодa 
17.2 Завршен испит 70  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                                             (F) 
од 61 бод до 68 бода  6  (шест)                      (E) 
од 69 бод до 76 бода  7   (седум)                   (D) 
од 77 боддо 83 бода  8  (осум)                       (C) 
од 84 бод до 91 бода  9  (девет)                     (B) 
од 26 бодa до 100 бода  10  (десет)               (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  Редовност на предавањa и вежби, положени 
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завршен испит тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
Ред. број Автор Наслов Издавач Година 
1. Michael, T.M., 

Michael, .M. M. 
  Brock  Biology of  
microorganisms 

  Pearson 
Education 
International. NJ. 

 2006 

2. Smith, E.J.   Biotechnology  Cambridge 
University 
press 

 

2004 

     

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 
Ред. број Автор Наслов Издавач Година 
1. Кунгуловски, Џ.   Микробиологија II.   Ирис-Р   2006 
     
     

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ПРИМЕНА НА МИКРООРГАНИЗМИ ВО 
ТРЕТМАНОТ НА ОТПАДНИ ВОДИ 

2. Код БФ3027 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Џоко Кунгуловски 
9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 

предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини заистражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите треба да се стекнат со знаење за основните принципи од областа на биолошкиот 
третман на отпадните води. Да се запознаат со биологијата на микроорганизмите кои 
учетвуваат во третманот на отпадните води, биоактивна тиња, гранулирана тиња, 
биостабилизациони лагуни, анаеробни лагуни, биоаугментација, патогени микроорганизми. 
Се очекува студентот да се здобие со знаење за основните принципи во примената на 
биолошките аеробни и анаеробни микробни процеси во третманот на комунални и 
индустриски отпадни води. Со овој курс студентите ќе се запознаат со разновидноста на 
микробните процеси во третманот на отпадните води, природата и  меѓусебната поврзаност 
на микроорганизмите присутни во отпадните води. 

11. Содржина на предметната програма: 
Микробиологија на водите, Микроорганизми во храна, Микробна екологија и взаемни 
делувања. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 



 79 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часа 

15.2 Вежби 
(лабораториски,   
аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часа 
16.2 Самостојни задачи 40 часа 
16.3 Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување 
17.1 Семинарски труд 30  бодa 
17.2 Завршен испит 70  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)  (F) 
од 61 бод до 68 бода  6  (шест)  (E) 
од 69 бод до 76 бода  7   (седум)  (D) 
од 77 боддо 83 бода  8  (осум)  (C) 
од 84 бод до 91 бода  9  (девет)  (B) 
од 26 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови, изработка на проектна и самостојна 
задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
Ред. број Автор Наслов Издавач Година 
1. Gabriel Bitton   Wastewater 

Microbiology 
  Wiley & Sons, 
Inc. 

 2005 

2. E.L.Madsen Environmental 
microbiology 

Blackwell 
Publiching,USA     

2008. 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 
Ред. број Автор Наслов Издавач Година 
1. Кунгуловски, 

Џ.  
 Микробиологија II.   Ирис-Р   2006 

     
     

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет МИКРОБНА ЕКОЛОГИЈА 
2. Код БФ3028 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 7.  Број на 6 
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  ЕКТС   
Кредити 

 

8. Наставник Проф. д-р Наталија Атанасова-Панчевска 
9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 

предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите треба да се стекнат со знаење за основните принципи од областа на микробната 
екологија. Да се запознаат со учеството на микроорганизмите во одвивањето на различни 
процеси во природата и взаемните делувања на микроорганизмите, растенијата и 
животните. Се очекува студентот да се здобие со знаење за основните принципи на 
микробната екологија. Со овој курс студентите ќе се запознаат со разновидноста на 
микробните процеси во природата, меѓусебната поврзаност на микроорганизмите со 
растенијата и животните и нивната примена во севкупната човекова активност. 

11. Содржина на предметната програма: 
Микробиологија на водите, Микроорганизми во храна, Микробна екологија и взаемни 
делувања. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски,   
аудиториски), семинари, 
тимска  работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa  
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                              (F) 
од 61 до 68 бода  6  (шест)               (E) 
од 69 до 76 бода  7   (седум)            (D) 
од 77 до 83 бода  8  (осум)               (C) 
од 84 до 91 бода  9  (девет)              (B) 
од 92 до 100 бода  10  (десет)          (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. E.L. Madsen Environmental 
microbiology 

Blackwell 
Publisching 

2008 

2.     
22.2 Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Како дополнителна литература се предвидуваат оригинални научни трудови 
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од меѓународни часописи, кои ќе бидат селектирани врз база на потребите на 
докторскиот труд на кандидатот. 

2.     
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ЕФЕКТИ ОД ГЕНОТОКСИЧНИ АГЕНСИ 
2. Код БФ3029 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р  Гордана Димеска 
9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 

предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување сознанија за ефектите од 
различни физички, хемиски и биолошки агенси врз растителните организми, клеточните 
механизми кои се активираат по изложувањето на агенси, како и запознавање со 
методологијата на која се темелат добиените сознанија. 

11. Содржина на предметната програма: Изложување на организмите на различни агенси во 
природни и експериментални услови, спонтани мутации, индуцирани мутации, мутагени 
агенси-хемиски, физички и биолошки, антимутагени, аберантни облици на клеточен циклус, 
штетни ефекти со различен степен на оштетување од ненаследен и наследен карактер, 
регулаторни механизми кои го намалуваат штетниот исход, адаптација на различни 
надворешни влијанија, процеси на молекуларно ниво кои го дефинираат клеточниот 
одговор, интактност на геномот, програмирана и индуцирана клеточна смрт. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски,   
аудиториски), семинари, 
тимска  работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часа 
16.2 Самостојни задачи 40 часа 
16.3 Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување 
17.1 Усмен испит 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода                    5  (пет)               (F) 
од 61 бод до 70 бода   6  (шест)        (E) 
од 71 бод до 80 бода   7   (седум)     (D) 
од 81 бод до 90 бода   8  (осум)        (C) 
од 91 бод до 95 бода   9  (девет)       (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
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21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Alberts,B., Johnson, 
A., Lewis, J., Raff, M., 
Roberts, K., Walter, P. 

Molecular Biology of the 
cell 6th ed. 

Garland Science 
Taylor& Francis 
Group 

2015 

2. Bosher, A. Molecular Toxicology BIOS Scientific 
Publishers, 
Taylor&Francis 
Group 

2003 

3. Дубинин, Н.П. Некоторìе проблемì 
современнои генетики 

Наука, Москва 1994 

22.2 Дополнителна литература 
Различни податоци од водечки списанија од ова област: Mutagenesis, Mutation Research, 
Environmental and Molecular Mutagenesis, Toxicology, Toxicology Letters, International, 
Journal of Radiation Biology, Radiation Research итн. 
 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Albertini, R.J. et all. ICPS guidelines for the 
monitoring of  genotoxic 
effects of carcinogens in 
humans 

Mutation Research, 2000 

2. Collins, A.R. The comet assay for DNA 
damage and repair 

Molecular 
Biotechnology 

2004 

3. Myers, M. J., Genetic and somatic effects 
of ionising radiation and 
how to assess their risks. 
Radiation protection of 
patients. 

Cambridge 
University Press.USA 

1993 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ЦИТОГЕНЕТИКА 
2. Код БФ3030 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Трет циклус 
6. Академска година/семестар 1 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Димеска 
9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 

предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини заистражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): Проширување и утврдување на 
сознанијата од оваа научна дисциплина стекнати од претходните студии. 

11. Содржина на предметната програма: Архитектура на јадро; Хетерохроматин, Еухроматин; 
Најнови сознанија за механизми на сегрегација на хромозоми во тек на кариокинеза, 
структура и ултраструктура на генофори кај прокариоти и еукариоти; митотски и мејотски 
хромозоми; Градба и еволуција на центромер, теломери, градба, функција и компаративен 
преглед кај различни организми; Кариотип - улога, значење и еволуција; Интеракција на 
хомологни хромозоми во мејоза, улога, значење и анализа на хијазми; Нормални и 
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абнормални хромозоми настанати во тек на реконструкција на кариотипот во текот на 
кариокинеза; Хромозомски нумерички и структурни аберации, еуплоидија, полиплоидија- 
цитолошки и генетски аспекти на авто и алополиплоидија, полиплоидни редови, 
анеуплоидија-карактеристики и однесување во тек на кариокинезите; Мутагенеза. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,   
аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa 
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1 Усмен испит 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 

усна) 
20  бодa 

17.3 Активност и учество 20  бодa 
18. Критериуми за оценување  

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода                    5  (пет)           (F) 
од 61 бод до 70 бода   6  (шест)        (E) 
од 71 бод до 80 бода   7   (седум)     (D) 
од 81 боддо 90 бода   8  (осум)        (C) 
од 91 бод до 95 бода   9  (девет)       (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Alberts,B., Johnson, 
A., Lewis, J., Raff, 
M., Roberts, K., 
Walter, P. 

Molecular Biology of the 
cell (6th ed.) 

Garland Science 
Taylor& Francis 
Group 

2015 

2. Димеска Г.  Цитогенетика Интерна скрипта 2012 
3. Wendel,  J. F., 

Greilhuber, J., 
Dolezel, J. Leitch, I.  

Plant Genom Diversity Springer-Verlag 
Wien 

2012 

4. Barch, M., 
Knutsen,T., 
Spurbeck,J. 

The AGT Cytogenetics 
Laboratory Manual (3th 

ed.) 

Lippincott-Raven, 
Philadelphia-New 
York 

1997 

 
22.2 

Дополнителна литература 
Различни податоци од водечки списанија од ова област 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Gardner, R. J. M., 
Sutherland, G. R. 

Chromosome 
Abnormalities and Genetic 
Counseling 

Oxford,  
2004 
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2. Strachan, T., Read, Human molecular genetics 
3 

London and New 
York, 

2004 

3. Daniel L. Hartl 
Elizabeth W. Jones 

Genetics: 
Principles and Analysis 

Jones and Bartlett 
Publishers Canada, 
London 

2003 

 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет МЕТОДИ ВО МОЛЕКУЛАРНАТА БИОЛОГИЈА 
2. Код БФ3031 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Трет циклус 
6. Академска година/семестар  1 или 2 

семестар 
 

7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Сашо Панов 
Доц. д-р Славица Јосифовска 

9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта е докторандите да се стекнат со 

проширени знаења за принципите на современите методи и техники кои се користат во 
молекуларната биологија. Студентот да се оспособи да ги примени сознанијата за овие 
приниципи при подготовката на научен труд или студија, а со стекнатите практични знаења 
и вештини да спроведува истражувања од оваа или сродна научна област. 

11. Содржина на предметната програма: Принципи на методите во молекуларната биологија. 
Методи на анализа на нуклеинските киселини. Изолација на геномска DNA од различни 
ткива и биолошки примероци со различни методи.Определување на концентрацијата на 
изолираната DNA со спектрофотометриски и флуориметриски методи. Изолација на 
митохондриска вкупна клеточна RNA. Електрофореза на нуклеоинските киселини: нативна и 
денатурирачкач агарозна и полиакриламидна; капиларна електрофореза. Хибридизација на 
нуклеински киселини: Southern и Northern блотинг, ASO-хибридизација, FISH. Полимеразна 
верижна реакција (PCR): принципи и техники. Пречистување на анмплифицирана DNA и 
натамошни анализи (рестрикциска анализа-RFLP, SSCP, DGGE и други техники). 
Амплификација во реално време (RT-PCR). Реверзна транскрипција и синтеза на 
комплементарна DNA. Реверзно-транскриптазна PCR. Секвенционирање на DNA: Сангерова 
метода; техники на Next-generation sequencing. Фрагментна анализа. Микроматрици 
(Microarray) техники. Анализа на полиморфизмите (SNP) и генските мутации, како и на 
бројот на генски копии (CNV). Принципи на молекуларното клонирање. Интерпретирање и 
биомедицинско значење на податоците од анализите на нуклеинските киселини. 
Протеински методи. Подготовка на биолошкиот материјал за анализа на протеините. 
Нативна и денатурирачка полиакриламидна електрофореза на протеините. Напредни 
протеински методи: масена спектрометрија, дводимензионална електрофореза, 
хроматографски технкики, MALDI-TOF и други. Имуноблотинг (Western blotting) анализа. 
Интерпретирање и биомедицинско значење на податоците од анализите на протеините. 
Биоинформатички анализи на молекуларните податоци. Обработка на податоците, анализи 
на DNA -секвенците и аминокиселинските секвенци. Пребарувања и користења на бази на 
податоци. 

12. Методи на учење: теоретска настава и лабораторискивежби 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположивото време 30+30+40+40+40 часа 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часa 
 



 85 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи  40 часa  
16.3 Домашно учење  40 часa 

17. Начин на оценување Прекузадолжителниполагањенатест и сореализација на проектни 
задачи.  
17.1.  Тестови   
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и 
усна) 

 
                                                  бодови   

17.3.  Активност и учество                                                    бодови  
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
до 56,00 бода        5 (пет)   (F)  
од 56,00 до 65,99 бода        6 (шест)     (E) 
од 66,00 до 75,99 бода       7 (седум)   (D) 
од 76,00 до 84,99 бода       8 (осум)     (C) 
       од 85,00 до 92,99 бода       9 (девет)    (B) 
       од 93,00 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Анкетнаевалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Сашо Панов Основни методи во 
молекуларната 
биологија 

УКИМ-ПМФ 2003 

2. Andreas 
Hofmann 
(Editor), Samuel 
Clokie (Editor) 

Wilson and Walker's 
Principles and 
Techniques of 
Biochemistry and 
Molecular Biology  

Cambridge 
University 
Press 

2018 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Jonathan Pevsner Bioinformatics and 

Functional Genomics 
Wiley-
Blackwell 

2015 

 
 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет МОЛЕКУЛАРНА ГЕНЕТИКА НА 
НЕОПЛАЗМИТЕ 

2. Код БФ3032 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за биологија, Природно-
математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Трет циклус 
6. Академска година/семестар  1 или 2 

семестар 
 

7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Сашо Панов 
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):Целта е да се стекнат знаења за 

проширените принципи и молекуларно-генетски концепти за неопластичните процеси. 
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11. Содржина на предметната програма: 
Кус историјат на проучувањето на биологијата на канцерот. Основна терминологија и 
концепти за дефинирање на канцерот како најчесто генетско заболување. Канцерогени 
агенси: физички, хемиски и биолошки. Основни молекуларно-биолошки карактеристики на 
неоплазмите. Клеточен циклус и неговата регулација. Основни интрацелуларни сигнални 
патишта. Кардинални молекуларни белези на ракот: 1. Самоподржана клеточна 
пролиферација, 2. Недостаточна инхибиција на клеточната делба и раст, 3. Инхибиција на 
апоптозата, 4. Неограничен репликативен потенцијал, 5. Способност за инвазија на околното 
ткиво и за метастазирање, 6. неоангиогенеза, 7. тумор-промоторна инфламација, 8. 
Избегнување на имунолошкиот одговор, 9. Геномска нестабилност и мутабилност, 10. 
Нарушување на клеточната енергетика. Молекуларни аспекти на малигната трансформација 
(концепт на онкогени и тумор-супресорски гени). Молекуларни модели за малигните 
процеси. Примена на молекуларната биологија и генетика во терапијата на ракот. 

12. Методи на учење: теоретска настава и лабораторискивежби 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 40 часа 
16.2 Самостојни задачи  40 часа 
16.3 Домашно учење  40 часа 

17. Начин на оценување Прекузадолжителниполагањенатест и сореализација на проектни 
задачи.  
17.1.  Тестови   
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
                                                  бодови   

17.3.  Активност и учество                                                    бодови  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 56,00 бода        5 (пет)        (F)  

од 56,00 до 65,99 бода        6 (шест)     (E) 
од 66,00 до 75,99 бода       7 (седум)   (D) 
од 76,00 до 84,99 бода       8 (осум)     (C) 
од 85,00 до 92,99 бода       9 (девет)    (B) 
од 93,00 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Robert A. 
Weinberg 

The Biology Of 
Cancer 

Garland 
Science 

2014 

2. Pecorino L.  Molecular 
Biology of 
Cancer: 
Mechanisms, 
Targets, and 
Therapeutics 

Oxford 
University 
Press 

2016 

3. King R. J. B., 
Robins M.W.  
   

Cancer Biology Pearson 
Education 
Limited 

2006 

22.2 Дополнителна литература  
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Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. СашоПанов Основи на 

молекуларната 
биологија и 
молекуларната 
генетика 

УКИМ 2013 

 
 

1. Наслов на нaставниот предмет МОЛЕКУЛАРНА ГЕНЕТИКА И ГЕНОМИКА 
2. Код БФ3033 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за биологија, ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Трет циклус 
6. Академска година/семестар  1семестар 7.  

 
Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Сашо Панов 
9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции): Целта е докторандите да се стекнат со 

основни и проширени знаења за  молекуларната генетика и геномиката, за молекуларните 
основи на наследувањето, мутациите и нивната репарација, структурата и организацијата 
гените и геномите, како и на прокариотската и еукариотската регулација на генската 
експресија. Студентот да се оспособи да ги примени сознанијата за овие приниципи и 
концепти при подготовката на научен труд или студија, како и да спроведува научни 
истражувања од оваа или сродна научна област. 

11. Содржина на предметната програма:Основни карактеристики на наследниот материјал; 
Вотсон-Криков модел за структурата на DNA молекулот; структурна организација на DNA 
молекулот во хромозомите; суперспирализирана структура на циркуларните DNA молекули; 
нуклеозомска организација на DNA. Структура и функција на RNA молекулите. Репликација 
на DNA; DNA полимерази; иницирање, елонгација и терминирање на репликацијата; 
специфики на репликацијата кај еукариотите. Транскрипција: инцицијација, елонгација и 
терминација; транскрипција кај еукариотите. Посттранскрипциски модификации; 
процесирање на краевите од примарниот транскрипт. Преспојување на RNA (сплајсинг). 
Концепт на генетски код; транспортна RNA; рибозоми. Транслација: иницијација, елонгација 
и терминација. Протеини - номенклатура, големина; примарна, секундарна, терциерна и 
кватернарна структура; структурна класификација на протеините; посттранслациски 
модификации. Регулација на генската експресија. Промотори и оперони; регулација на 
транскрипцијата на ниво оператор-репресор: lac- и trp-оперон. Регулација на генската 
експресија кај еукариотите; епигенетика и ремоделирање на хроматинот; транскрипциска 
регулација; регулаторни  DNA-елементи; DNA-врзувачки регулаторни 
протеини;координирање на експресијата на гените; други механизми за регулација на 
транскрипцијата. Посттранскрипциска регулација на генската експресија кај еукариотите; 
транслациска и посттранслациска регулација. Молекуларни основи на класичната 
(трансмисиска) генетика; доминантност и рецесивност. Отстапувања од Менделовите 
закони: интермедиерно наследување и кодоминантност; полигени, мултифакторијални и 
комплексни особини; плеотропен ефект; епистаза; енвиронментални влијанија; 
цитоплазматично наследување; импринтирање; пенетрантност; експресивност и феномен на 
антиципирање. Мултипли алели; ABO-систем на крвни групи. Наследување врзано со 
половите хромозоми. DNA рекомбинација - хомологна генетска рекомбинација, 
рекомбинацијата специфична за позиција и DNA транспозиција, генска рекомбинација и 
мапирање на гените. Молекуларни аспекти на генските мутации - класификација на 
мутациите, спонтани и индуцирани мутации; мутациска стапка; супституции на единечен 
нуклеотиден пар; адиции или делеции на еден до неколку нуклеотидни пара; мутации 
предизвикани со мобилни гени. Биолошка репарација на DNA-мутациите. Генетика на 
бактериите и нивните вируси - бактериска коњугација, трансформација и трансдукција; 
размножување на бактериофагите со литички или лизоген циклус; молекуларна структура и 
репликација на еукариотските вируси.  Геномика; прокаритски геноми; еукаротски геноми и 
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нивна експресија; репетитивни секвенци во еукариотскиот геном; структура на протеин-
кодирачките гени; еукариотски генски фамилии; хуман геном. Моделни организми. 
Транскриптомика ,протеомика, интерактомика и регулатомика. 

12. Методи на учење: теоретска настава и лабораториски вежби 
13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часa 
 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи  40 часa 
16.3 Домашно учење  40 часa 

17. Начин на оценување Преку задолжително полагање на тест и со реализација на проектни 
задачи.  
17.1.  Тестови   
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 
                                                  бодови   

17.3.  Активност и учество                                                    бодови  
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка)                до 56,00 бода        5 (пет)   (F)  

од 56,00 до 65,99 бода        6 (шест)     (E) 
од 66,00 до 75,99 бода       7 (седум)   (D) 
од 76,00 до 84,99 бода       8 (осум)     (C) 
од 85,00 до 92,99 бода       9 (девет)    (B) 
од 93,00 до 100 бода     10 (десет)    (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Анкетна евалуација 

22. Литература 
            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Сашо Панов Основни методи 
во 
молекуларната 
биологија 

УКИМ-ПМФ 2003 

2. T. A. Brown  Genomes 4, 
4th Edition 
 

Garland Science 2017 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Krebs J. E., 

Goldstein E. S., 
Kilpatrick S. T.  

Lewin’s Genes XII Prentice Hall 2017 

 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ХИСТОПАТОЛОШКИ БИОМАРКЕРИ  
2. Код БФ3034 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  Институт за биологија, Природно-математички  
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(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Маја Јорданова, Проф. д-р Катерина 
Ребок 

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Преку наставата студентите треба да се стекнат со знаење за основните хистопатолошки 
маркери кај рбетниците, предностите, ограничувањата и можностите за нивна примена во 
мониторинг студиите 

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед (дефинирање на хистолошките биомаркери, основни поими, принципи и методи, 
интегрираност со физиолошки и биохемиски биомаркери, развој на хистопатолошките 
биомаркери во светски рамки и нивна примена во биоминиоринг); Предности и недостатоци 
во хистопатолошкиот приод; Сегашни хистопатолошки биомаркери (хепатични, оваријални, 
мускулноскелетни, кожни). Идни биомаркери (хепатични, спленијални, гастроинтестинални, 
кожни, бубрежни и невросезнзорни); Основни стратегиии при примената на хистолошките 
маркери како биоиндикатори (планирање - селекција на локалитети, видови и таргет ткива 
за анализа, избор на протоколи за колекционирање, обработка на материјалот и негова 
квалитативна и/или квантитативна анализа, статистичка обработка на податоците). 

12. Методи на учење:  
Предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 часа 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски,   
аудиториски), семинари, 
тимска  работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa  
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                            (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)        (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)     (D) 
од 81 бод до 90 бода  8  (осум)        (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)       (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. Hinton, D. E., 
Baumann, P. C., 
Gardner, G. R., 
Hawkins, W. E., 
Hendricks, J. D., 
Murchelano, R. A., 
Okihiro, M. S.  
 

Histopathologic 
biomarkers. In: 
Biomarkers – Biochemical, 
Physiological and 
Histological Markers of 
Anthropogenic Stress. 

Ed. Huggett, R., 
Kimerle, R. A., 
Meherle, P. M., 
Bergman, H. L., A 
special publication 
of SETAC Lewis 
Publichers Boca 
Raton, Ann. Arbor, 
London, Tokyo, 155-
212. 

1992 

2. Rand, G.M; Petrocelli, 
S.  
 

Fundamentals of Aquatic 
Toxicology. Methods and 
Applications. 

Ed: Hemisphere 
publishing 
corporation. 

1985 

3. Schmitt, C. J., 
Dethloff. G. M.  
 

Biomonitoring of 
Environmental Status and 
Trends (BEST) Program: 
selected methods for 
monitoring chemical 
contaminants and their 
effects in aquatic 
ecosystems. 

Ed., U.S. Geological 
Survey, Biological 
Resources Division, 
Columbia, (MO): 
Information and 
Technology Report 
USGS/BRD-2000--
0005. 

2000 

4. Hinton, D. E. Toxicology-histopathology 
of fishes: A systematic 
approach and overview. In: 
Pathobiology of Marine 
and estuarine organisms,  

Couch, J. A and 
Fournie, J. W., Ed. 
CRC Press, Boca 
Raton, FL, 1993, 
177-215 

1993 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Научни трудови во согласност со потребите на докторската дисертација 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ФУНКЦИОНАЛНА 
ХИСТОЛОГИЈА 

2. Код БФ3035 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Маја Јорданова, Проф.  д-р Катерина 
Ребок 

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на курсот е да се разберат основните принципи на животот преку организацијата на 
клетките и ткивата. Се очекува  студентите да се стекнат со продлабочени знаења за 
интегрираноста на органелите во клеточната архитектура и интеракцијата на клеточните 
структури во зависност од функциите на ткивото во чија градба се вклучени дадените 
клетки. 

11. Содржина на предметната програма: 
Структурно функционални типови на клетки. Ултраструктурни карактеристики на поедини 
видови на клетки како резултат на нивната специфична функција. Здружување на клетките 
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во рамки на ткива и органи. Поврзаност помеѓу структурата и функцијата на сите нивои на 
организација. Физиолошки модификации на клеточната структура. Хистофизиологија на 
одредени ткива во зависност од потребите на докторската дисертација на кандидатот. 
Проценка на функционалната состојба врз основа на структурните карактеристики на 
клетката.   

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 часа 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски,   
аудиториски), семинари, 
тимска  работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa  
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)  (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)  (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)  (D) 
од 81 боддо 90 бода  8  (осум)  (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)  (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Grozdanovic-
Radovanovic. J 

Histologija za molekularne 
biologe 

EdL Naucna knjiga 
Beograd 

1991 

2. B. Young,  Ph. 
Woodford,  G. O'Dowd 

Wheater's Functional 
Histology: A Text and 
Colour Atlas 

Churchill 
Livingstone  
Elsevier 

2013 

3.     
4.     

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Како дополнителна литература се предвидуваат оригинални научни трудови 
од меѓународни часописи, кои ќе бидат селектирани врз база на потребите на 
научниот труд на кандидатот. 

2.     
3.     

 
 
 
 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Barbara+Young%22&ei=nPkWU5TnDKTSywOK54HoCA&ved=0CCsQ9AgwAA
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Phillip+Woodford%22&ei=nPkWU5TnDKTSywOK54HoCA&ved=0CCwQ9AgwAA
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Phillip+Woodford%22&ei=nPkWU5TnDKTSywOK54HoCA&ved=0CCwQ9AgwAA
https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=673&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Geraldine+O'Dowd%22&ei=nPkWU5TnDKTSywOK54HoCA&ved=0CC0Q9AgwAA
http://books.google.com/books?id=HUlYAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Functional+histology&hl=en&sa=X&ei=CvgWU72sGof9ywP1woHYDA&ved=0CCkQ6AEwAA
http://books.google.com/books?id=HUlYAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Functional+histology&hl=en&sa=X&ei=CvgWU72sGof9ywP1woHYDA&ved=0CCkQ6AEwAA
http://books.google.com/books?id=HUlYAQAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Functional+histology&hl=en&sa=X&ei=CvgWU72sGof9ywP1woHYDA&ved=0CCkQ6AEwAA
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1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД АНИМАЛНА 
ХИСТОПАТОЛОГИЈА  

2. Код БФ3036 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Маја Јорданова, Проф. д-р Катерина 
Ребок 

9. Предуслови за запишување на предметот Предуслови: студентот да ги положи 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Цел на курсот е студентите да се здобијат со основни сознанија за нормалната хистолошка 
градба на ткивата и органите кај одредена група на животни, како и напредни сознанија за 
патолошките промени и состојби на ниво на клетка, ткиво, орган и органски системи, во 
зависност од темата и работната хипотеза на кандидатот. 

11. Содржина на предметната програма: 
Постмортем техники. Генерална патологија на одредена група на животни. Нормална градба 
и патолошки промени кај: кожа, респираторен систем, циркулаторен систем, дигестивен 
систем, екскреторен систем, нервен систем, сетилни органи, скелетен систем, репродуктивен 
систем, ендокрин систем, во зависност од научната проблематика предложена од 
кандидатот. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните   

активности 
 
 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски,   
аудиториски), семинари, 
тимска  работа 

30 часа 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часа 
16.2 Самостојни задачи 40 часа 
16.3 Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)  (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)                       (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)                  (D) 
од 81 боддо 90 бода  8  (осум)                       (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)                   (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)             (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови, изработка на проектна и самостојна 
задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 
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Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. H.W. Ferguson Systemic Pathology of Fish. 
A Text and Atlas of 
Comparative Tissue 
Responses in Diseases of 
Teleosts 

Iowa State 
University Press 

1989 

2. R.J. Roberts Fish pathology – fourth 
edition 

Wiley-Blackwell 2012 

3. P. Greaves Histopathology of 
preclinical toxicity studies. 
Third edition  

Academic Press 2007 

4. P. Lőw, K. Molnár, G. 
Kriska 

Atlas of Animal Anatomy 
and Histology 

Springer 
International 
Publishing 
Switzerland 

2016 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Како дополнителна литература се предвидуваат оригинални научни трудови 
од меѓународни часописи, кои ќе бидат селектирани врз база на потребите на 
научниот труд на кандидатот. 

2.     
3.     

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКРОАНАТОМИЈА 
2. Код БФ3037 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1семестар 7.  

 
Бројна ЕКТС   
кредити 

6 
 

8. Наставник Проф д-р Маја Јорданова 
Проф. д-р. МилицаРистовска,  
Проф д-р. КатеринаРебок 

9. Предуслови за запишување на предметот Студентот да ги положи предметите за 
стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Во согласност со потребите на докторската дисертација на кандидатите, преку наставата 
предвидена за овој предмет, студентите треба да се запознаат со анатомско – хистолошките 
карактеристики на одделни органски системи или на одделни органи кај одредена група 
вертебратни организми. Овие сознанија од микроанатомијата ќе му овозможат на кандидатот 
да ја увиди нормалната градба на одреден систем или орган, а доколку е потребно студентот 
ќе се здобие и со дополнителни сознанија од аспект на системска патологија кај одредена 
група на организми. 

11. Содржина на предметната програма: 
Во рамките на курсот се обработува микроанатомијата на следните органски системи: 
локомоторенсистем – со посебен осврт кон архитектурата на коскените структури, 
ретикулоендотеленсистем, кардиоваскуларен систем, гастроинтестинален тракт, ендокрин и 
репродуктивен систем кај различни видови на вертебратни организми. Во практичниот дел 
од предметот студентот ќе ги помине сите фази почнувајќи од систематско колекционирање 
на материјалот до негова микроанатомска анализа но и сосоодветно представување на 
добиените резултати кои ќе бидат дизајни рани според потребите на научниот труд на 
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кандидатот. 
12. Методи на учење:  

Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 
13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски,   
аудиториски), семинари, 
тимскаработа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa 
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)  (F) 
од 61бод до 70 бода  6  (шест)  (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)  (D) 
од 81 бод до 90 бода  8  (осум)  (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)  (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на 
Завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови, изработка на проектна и самостојна 
задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Методнаследењенаквалитетотнанастава

та 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
 
 
 
 
22.1 

Задолжителналитература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Leake LD. Comparative Histology: An 
introduction to the 
microscopic structure of 
animals 

Academic Press, 
London, New York, 
San Francisco 

1975 

2. Junqueira LJ, 
Carneiro J, Kelley RO 

Basic histology Practice-Hall 
International Inc 

1992 

3. P. Lőw, K. Molnár, 
G.Kriska 

Atlas of Animal Anatomy 
and Histology 

Springer 
International 
Publishing 
Switzerland 

2016 

4.  Andrew Kirk  Skeletons: The 
Extraordinary Form & 
Function of Bones 

Wellfleet Press 2016 

 
 
 
22.2 

Дополнителналитература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Како дополнителна литература се предвидуваат оригинални научни трудови од 
меѓународни часописи, кои ќе бидат селектирани врз база на потребите на 
научниот труд на кандидатот. 

2.     
3.     

 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Andrew+Kirk&search-alias=books&field-author=Andrew+Kirk&sort=relevancerank


 95 

1. Наслов на наставниот предмет ХИСТОЛОШКА АНАЛИЗА 

2. Код БФ3038 

3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 

4. Организатор на студиската програма 
(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ циклус 

6. Академска година/семестар 1семестар 7.  Број на 
ЕКТС  

6 

 

8. Наставник Проф д-р Маја Јорданова 

Проф д-р Катерина Ребок 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Студентот да ги има положено предметите за 
стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Курсот е наменет за обука на кандидатите во правење на хистолочки препарати, нивна 
квалитативна, семи-квантитативна  и квантитативна анализа. Примена на SRS методот во 
хистолошката анализа.  Се очекува кандидатот да се стекне со познавања кои ќе му 
овозможат да направи коректена обработка на материјалот во согласност со типот на 
ткивото, истражувачкиот пристап и потребите на докторската дисертација. 

11. Содржина на предметната програма: 

Фиксација на ткиво, негово процесуирање, сечење, боење се до добивање на готови 
хистолошки препарати. Хистолошка квалитативна анализа на одредени ткива и органи. 
Семиквантативна и квантитативна нализа на хистолочки органи. Анализа на добиените 
нумерички податоци со непараметриски и параметриски статистички тестови и нивно  
соодветно презентирање.   

12. Методи на учење:  

Вежби, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 

14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 

15. Форми на наставните   

активности 

 

 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски,   

аудиториски), семинари, 
тимска  работа 

30 часa 

 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa 

16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови   - 2 60  бодa 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 

17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериуми за оценување  до 60 бода  5  (пет)  (F) 
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(бодови/оценка) 

 

 

од 61 бод до 70 бода  6  (шест)  (E) 

од 71 бод до 80 бода  7   (седум)  (D) 

од 81 боддо 90 бода  8  (осум)  (C) 

од 91 бод до 95 бода  9  (девет)  (B) 

од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)  (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  

завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени 
тестови, изработка на проектна и самостојна 
задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 

 

 

 

 

22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bancroft J.D., Stevens 
A., Turner D.R.  

Theory and Practice of 
Histological Techniques 

Churchhill 
Livingstone.Richard 
Klabunde 

1990 

2. Weibel, E.r. Stereological methods Academia Press 1979 

3.     

4.     

 

 

 

22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

     

 Научни трудови во согласност со темата на кандидатот 

 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет СИСТЕМАТИКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА 
ОРГАНИЗМИ – ЦИЈАНОБАКТЕРИИ  

2. Код БФ3039 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за биологија, Природно-
математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  ТРЕТ 
6. Академска година/семестар  1 или 2 

семестар 
 

7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Светислав Крстиќ 
9. Предуслови за запишување на предметот Студентот да ги положи предметите за 

стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Продлабочување на знаењата од систематиката на синозелените алги.   
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11
. 

Содржина на предметната програма: 
Систематика на Chroococcales, Nostocales, Oscillatories.  

12
. 

Методи на учење: предавања, консултации, практична настава, теренска настава, самостојно 
учење  

13
. 

Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 

14
. 

Распределба на расположивото време 30+30+40+40+40 

15
. 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 
настава  

30 часа 

15.2 Семинарски труд 30 часа 
16
. 

Други форми на активности  16.1 Преглед на 
литература 

40 часа 

16.2 Самостојни задачи 40 часа 
16.3 Домашно учење 40 часа 

17
. 

Начин на оценување  
17.1.  Семинарски труд 30 бода 
17.2.  Завршен испит 70 бода                                                   

18
. 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода  5 (пет)        (F) 
од 51 до 60 бода  6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет)  (A) 

19
. 

Услови за потпис и полагање на завршен испит Ислушана теориска настава (консултации), 
спроведен преглед на литературата и 
презентирана семинарска работа. 

20
. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски/англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета и евалуација 
22
. 

Литература 
 Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Komarek, K. 
Anagnostidis  

Cyanoprokaryota
. 1 Tail 
Chroococcales  

G.Fischer, 
Stuttgart, 
Germany  

1999 

2. J. Komarek, K. 
Anagnostidis 

Cyanoprokaryota
. 2 Tail 
Oscillatoriales  

Spektrum 
Academic 
Press 

2008 

3. J. Komarek, K. 
Anagnostidis 

Cyanoprokaryota
. 3 Tail 
Nostocales  

Spektrum 
Academic 
Press 

2015 

Литература по потреба на кандидатот 
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.  Whitton Brian The ecology of 

cyanobacteria 
Kluwier 2003 

 
 

1. Наслов на нaставниот предмет ПАЛЕОЛИМНОЛОГИЈА 
2. Код БФ3040 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма (единица, 

односно институт, катедра, оддел) 
Институт за биологија, Природно-
математички факултет, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  ТРЕТ 



 98 

6. Академска година/семестар  1 семестар 7.  
 

Број на ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Светислав Крстиќ 
Проф. д-р Златко Левков 

9. Предуслови за запишување на предметот Студентот да ги положи предметите за 
стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување 

10
. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Стекнување на знаења за oценка на влијанието на човековите активности врз водените 
екосистеми, како и можноста за употреба на седиментите и фосилите како индикатори на 
промените предизивикани од човекови активности.  

11
. 

Содржина на предметната програма: 
Вовед. Историјат на влијанијата врз водените екосистеми. Седиментите како меморија на 
екосистемите. Истражувања на седиментите и воспоставување на геохронолошки часовник. 
Толкување на записите сочувани во седиментите: сегашноста како клуч за минатото. 
Калибрирање на индикаторите кон промените во животната средина преку површина-
седимент сетови. ацидификација. Металите, технолошкиот развиток и животната средина. 
Трајни органски загадувачи. Еутрофикација: Последиците од прекумерна употреба на ѓубрива 
врз животната средина. Ерозија - забрзано движење на почвата кон водите. Инвазија на 
видови, биоманипулација и исчезнување на видовите. Исчезнување на озонот, кисели дождови 
и глобално затоплување: проблеми поради повеќекратни стресови. Нови проблеми, нови 
предизвици.  

12
. 

Методи на учење: предавања, консултации, практична настава, теренска настава, самостојно 
учење  

13
. 

Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 

14
. 

Распределба на расположивото време 30 +30 +40+40+40 

15
. 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-
теоретска настава  

30 часa 

15.2 Семинарски труд 30 часa 
 

16
. 

Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa  
16.3 Домашно учење 40 часa 

17
. 

Начин на оценување  
17.1.  Семинарски труд 30 бода 
17.2.  Завршен испит 70 бода                                                   

18
. 

Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 50 бода  5 (пет)   (F) 
од 51 до 60 бода  6 (шест)     (E) 
од 61 до 70 бода 7 (седум)   (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум)     (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет)    (B) 
од 91 до 100 бода 10 (десет)  (A) 

19
. 

Услови за потпис и полагање на завршен испит Ислушана теориска настава (консултации), 
спроведен преглед на литературата и 
презентирана семинарска работа. 

20
. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски/англиски 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета и евалуација 
22
. 

Литература 
          Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Cohen A.  Paleolimnology – the history 
and evolution of lake 
systems 

Oxford 
University 
Press 

2003 
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Литература по потреба на кандидатот 
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
     

 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет ОТРОВНИ ГАБИ, ТОКСИНИ И СИНДРОМИ 
2. Код БФ3041 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за биологија, ПМФ, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  ТРЕТ 
6. Академска година/семестар  1 или 2 

семестар 
 

7. Број на ЕКТС 
кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Катерина Русевска 
Проф. д-р Митко Караделев 

9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции): Преку наставата студентите треба да ги 

продлабочат знаењата од оваа научна дисциплина кои се стекнати од претходните предмети 
и студии и да се стекнат со познавања за отровните видови габи и нивните токсини. Да се 
запознаат со нивното дејство и симптомите врз организмот на човекот. 

11. Содржина на предметната програма: Општи карактеристики на отровните и 
халуциногените габи (анатомија и морфологија; глобална систематика; бројност; значење). 
Методи и техники за нивно препознавање. Отровни и халуциногени габи во Македонија 
(зелена и бела пупавка, пантерка, мувоморка, ѓаволски вргањ, црвена гулапка, отровна 
смрчка, сјајна мастилавка, жолтонога печурка, псилоцибе, ’ржено или пурпурно рокче). 
Токсини кај габите (циклопептиди и аматоксини, гиромитрин, орелаин, мускарин, мусцимол, 
коприн, псилоцибин и псилоцин). Труења со габи (мицетизми) и синдроми кај човекот 
(ореланински, гиромитрински, копринусен, гастроинтестинален, фалоиден, психосоматски, 
пантерински, мускарински и ерготински). Болести предизвикани од габи (микози). 

12. Методи на учење: консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
лабораториски вежби, теренска настава (колекција на материјал и детерминација на видови). 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часа 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часа 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи /терен 40 часа 
16.2 Самостојни задачи  40 часа 
16.3 Домашно учење  40 часа 

17. Начин на оценување 
17.1.  Тестови – 2 60  бодa 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
20  бодa 

17.3.  Активност и учество  20  бодa 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 60 бода 5 (пет) (F)  

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (C) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услови за потпис и полагање на завршен Реализирани активности од 17.2.и 17.3. 
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1. Наслов на нaставниот предмет ГАБИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 
2. Код БФ3042 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт за биологија, ПМФ, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  ТРЕТ 
6. Академска година/семестар  1семестар 7. Број на  

ЕКТС кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Митко Караделев 
Проф. д-р Катерина Русевска 

9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):Преку наставата студентите треба да ги 

продлабочат знаењата од оваа научна дисциплина кои се стекнати од претходните предмети 
и студии. Да се запознаат со диверзитетот на габите во Република Македонија, методите и 
техниките на препознавање и нивна примена. 

11. Содржина на предметната програма: Историјат на микологијата и на истражувањето на 
габите во Македонија. Еколошки услови за развиток на габите. Бројност и микодиверзитет. 
Методи и техники на идентификација на габите во Македонија. Хранлива вредност на габите 
во Македонија; Видови кои се користат во исхрана. Медицински габи во Македонија. 

испит 
20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета и евалуација 
22. Литература 

 Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Караделев, М. & К. 
Русевска. 

Отровни и 
халуциногени 
габи, токсини и 
синдроми 
(скрипта за интерна 
употреба) 

Инститиут за 
биологија, 
ПМФ 

2020 

2. Караделев, М. Fungi Macedonici - 
Габите на 
Македонија 

ПГУП 
Софија, 
Богданци 

2000 

3. Караделев, М., 
Матевски, В., 
Русевска, К. & М. 
Костадиновски. 

Прирачник за 
распознавање 
на габите и вишите 
растенија 
вклучени во 
царинскиот 
тарифник (одлука Д4) 
на 
Република 
Македонија. 

Македонско 
миколошко 
друштво, 
Скопје. 

2007 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
 Дополнителна литература во зависност од областа на докторската теза 
1. Flammer, R.  

 
Differentialdiagnose der 
Pilzvergiftungen. 
 

Gustav Fischer 
Verlag, 
Sttudgard New 
York 

1980 

2. Ванев, С., Факирова, 
В. 
& Д. Йорданов. 

Ядливи и отровни 
гъаби 
в България. 

Българска 
академия на 
науките. 

1998 
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Економски значајни видови. Отровни видови и труења. Ретки и загрозени видови. Супстратна 
специфичност на габите. Микоризни и сапробни видови. Паразитизам и интеракции. 
Инвазивни видови. Биоиндикатори. 

12. Методи на учење: консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
лабораториски вежби, теренска настава (колекција на материјал и детерминација на видови). 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часa 
 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи /терен 40 часa 
16.2 Самостојни задачи  40 часa  
16.3 Домашно учење  40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1.  Тестови – 2 60  бодa 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
20  бодa 

17.3.  Активност и учество  20  бодa 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 60 бода 5 (пет) (F)  

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 
од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум) (C) 
од 85 до 92 бода 9 (девет) (B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 
Реализирани активности од 17.2.и 17.3. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Анкета и евалуација 

22. Литература 
 Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Караделев, М., 
Русевска К. 

Габите на Македонија Инститиут за 
биологија, 
ПМФ 

2020 

2. Караделев, М. Fungi Macedonici - габите 
на Македонија 

Софија, 
Богданци; 
ПГУП 

2000 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
 Дополнителна литература во зависност од областа на докторската теза 
1. Knudsen & 

Vesterhold (ed.) 
Funga Nordica  Nordsvamp – 

Copenhagen 
2012 

2. Breitenbach, J., 
Kränzlin, 

Fungi of Switzerland, 
Volume 1-6. 

Edition 
Mycologia, 
Switzerland 

1981- 
2005 

3. Neubert, H. et all. Die Myxomyceten 1-3. Karlheinz 
Baumann 
Verlag, 
Gomaringen, 
Deutschland. 

1993- 
2000 

4. Krieglsteiner, G. J. Die Großpilze Baden-
Wurttembergs. Band 1-5. 

Stuttgart: Eugen 
Ulmer 
GmbH & Co. 

2000- 
2010 
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1. Наслов на нaставниот предмет НУТРИТИВНА И МЕДИЦИНСКА ВРЕДНОСТ 

НА ГАБИ 
2. Код БФ3043 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за биологија, ПМФ, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  ТРЕТ 
6. Академска година/семестар  1 семестар 7. Број на ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Проф. д-р Катерина Русевска 
Проф. д-р Митко Караделев 

9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):Преку наставата студентите треба да ги 

продлабочат знаењата од оваа научна дисциплина кои се стекнати од претходните предмети и 
студии.Да се запознаат со дејството на јадливите имедицинските габи и нивната примена во 
исхраната, фармацијата и медицината. 

11. Содржина на предметната програма:Општи карактеристики на царството габи (анатомија 
иморфологија на габите; бројност и начини на размножување; исхрана и метаболизам на 
габите;глобална систематика). Методи и техники во микологијата; Значење на габите 
(јадливи имедицински габи). Хранлива вредност на габите (лисичарка, јајчарка, млечки, 
кораловиднаигличарка, мартовка, ѓурѓевка, вргањи, шампињони, млечки, смрчки, тартуфи и 
дгуги);Ферментации; Медицински габи (дабова сјајница – реиши, габа грмушка – маитаке, 
брезов трат,ши-таке, буковка, разнобоен траметес, шампињон, чага, агарикон, кордицепс, 
мацутаке и други)– примена во фармацевтската индустрија и медицината. Продукција на 
секундарни метаболити(алкалоиди, микотоксини, антибиотици, фунгициди, цитостатици); 
Ефекти врз живите организмии човекот (антивирусни, антимикробни, антихипертензивни, 
антиоксидативни, антиканцерогени,антиинфламаторни, антимикотични, антиалергиски 
ефекти врз имуниот и нервниот систем).Јадливи и медицински габи во Македонија и нивна 
примена. 

12. Методи на учење: консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
лабораториски вежби, теренска настава (колекција на материјал и детерминација на видови). 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава 
30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски, 
аудиториски), семинари, 
тимска работа  

30 часa 
 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи/терен 40 часa 
16.2 Самостојни задачи  40 часa  
16.3 Домашно учење  40 часa 

17. Начин на оценување 
17.1.  Тестови – 2 60  бодa 
17.2.  Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
20  бодa 

17.3.  Активност и учество  20  бодa 
18. Критериуми за оценување (бодови/оценка) до 60 бода 5 (пет)(F)  

од 61 до 68 бода 6 (шест)(E) 
од 69 до 76 бода 7 (седум)(D) 
од 77 до 84 бода 8 (осум)(C) 
од 85 до 92 бода 9 (девет)(B) 

од 93 до 100 бода 10 (десет)(A) 
19. Услови за потпис и полагање на завршен 

испит 
Реализирани активности од 17.2.и 17.3. 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
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21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета и евалуација 
22. Литература 

 Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Караделев, М. & К. 
Русевска. 

Нутритивна и медицинска 
вредност на габи (скрипта 
за 
интерна употреба) 

Инститиут за 
биологија, 
ПМФ 

2020 

2.  R. M. Cenci, L. 
Cocchi, O. Petrini, 
F. Sena, C. 
Siniscalco & L. 
Vescovi. 

Chemical elements in 
Ascomycetes and 
Basidiomycetes 

European 
Commission 

2011 

2. Караделев, М., 
Матевски, В., 
Русевска, К. & М. 
Костадиновски. 

Прирачник за 
распознавање 
на габите и вишите 
растенија 
вклучени во царинскиот 
тарифник (одлука Д4) на 
Република Македонија. 

Македонско 
миколошко 
друштво, 
Скопје. 

2007 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
 Дополнителна литература во зависност од областа на докторската теза 
1. Караделев, М. Fungi Macedonici - 

Габите на 
Македонија 

ПГУП 
Софија, 
Богданци 

2000 

2. Stamets, P. Growing gourmet and 
medicinal mushrooms. 

Third edition, 
pp.545 

2000 

3. Еванс, Е. В. Г.  
 

Medical Mycology.  
 

University of 
Glasgow. 
Glasgow, UK 

1989 

4. Николов, П., 
Стевков Ѓ. 
& Р. Брајаноска. 

 

Прирачник 
за собирачи и 
откупувачи на 
самоникнати растенија, 
габи и лишаи по 
принципите на органско 
производство. 

Фондација 
Агро-центар 
за едукација 

2007 

5. Ванев, С., Факирова, 
В. 
& Д. Йорданов. 

Ядливи и отровни гъаби 
в България. 

Българска 
академия на 
науките. 

1998 

 
 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ 
ПОПУЛАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

2. Код БФ3044 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односноинститут, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
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8. Наставник Проф. д-р Дана Прелиќ, Проф. д-р Александра 
Цветковска-Ѓорѓиевска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Студентите ќе се запознаат со особините на различните нивоа на организација во 
екосистемите, односно анималните популации и заедниците. Студентите треба да се стекнат 
со знаење за биотичките и абиотичките фактори и нивното влијание врз дистрибуцијата и 
абундантноста на единките во популациите, за факторите кои ја одредуваат структурата, 
организацијата и динамиката на заедниците, како и да ги користат методите и моделите за 
проценка на важните параметри на популациите и заедниците. Студентите треба да се 
оспособат за мониторинг и заштита на популациите и решавање на конфликтите човек-
животни. 

11. Содржина на предметната програма: 
Популација – поим и нејзини елементи. Биотички и абиотички фактори. Методи за проценка 
на раст и големина на популација. Возрасна и полова структура. Фенологија. Репродуктивен 
успех. Табели на живот и криви на преживување (конструкција и анализа). Видово богатство. 
Модели на интраспецифична и интерспецифична интеракција. Диференцијација на 
еколошка ниша. Временска и просторна коегзистенција. Дисперзија, емиграции и имиграции. 
Метапопулации и ризик од исчезнување. К и r стратегии. Проценка на одржливост на 
популација. Мониторинг и заштита на популации. Биологија на одредени биоценози од 
различни типови на екосистеми. Квалитативен и квантитативен состав, структура и 
динамика на заедниците. Временска и просторна организација на заедниците. Фактори кои 
влијаат на динамиката на заедницата и нејзината стабилност. Систем на односи помеѓу 
членовите на заедницата. Антропогено влијание врз биоценозите. Механизми за регулација 
на биодиверзитет. Проценка на биодиверзитет (алфа, бета и гама). 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 часа 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa  

16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 

17.1.  Семинарски труд 30 бода 

17.2.  Завршен испит 70 бода                                                   

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 
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од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10  десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
Изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2. Gary G. 
Mittelbach,  
Brian J. McGill 

Community Ecology Oxford University 
Press 

2019 

22.2  

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Eben 
Goodale, Guy 
Beauchamp 
and Graeme D. 
Ruxton (Auth.) 

Mixed-Species Groups of 
Animals. Behavior, 
Community Structure 
and Conservation 

Academic Press 2017 

2.     

3.     
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ЗДРАВСТВЕНА ЕКОЛОГИЈА 
2. Код БФ3045 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ циклус 
6. Академск агодина/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска 
9. Предуслови  за запишување на 

предметот 
Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Целта на оваа пограма е студентите да се запознаат како антропогениот фактор влијае врз 
здравјето на екосистемот и какво е дејството на контаминентите од животната средина врз 
здравјето на човекот и благосостојбата на неговите популации. Односно студентите преку 
оваа програма ќе стекнат знаење за механизмите на делување на најважните физички, 
хемиски и биолошки штетни фактори од околината врз човековото здравје и за здравствено-
еколошките ризици и последици од загадувањето на ресурсите со кои располагаат 
екосистемите. Студентите ќе научат и за здравствените ризици од небезбедна храна и како 
процесот на производство на храна влијае врз целокупното здравје на екосистемот. 

https://1lib.eu/g/Gary%20G.%20Mittelbach
https://1lib.eu/g/Gary%20G.%20Mittelbach
https://1lib.eu/g/Brian%20J.%20McGill
https://1lib.eu/g/Eben%20Goodale
https://1lib.eu/g/Eben%20Goodale
https://1lib.eu/g/Guy%20Beauchamp%20and%20Graeme%20D.%20Ruxton%20(Auth.)
https://1lib.eu/g/Guy%20Beauchamp%20and%20Graeme%20D.%20Ruxton%20(Auth.)
https://1lib.eu/g/Guy%20Beauchamp%20and%20Graeme%20D.%20Ruxton%20(Auth.)
https://1lib.eu/g/Guy%20Beauchamp%20and%20Graeme%20D.%20Ruxton%20(Auth.)
https://1lib.eu/g/Guy%20Beauchamp%20and%20Graeme%20D.%20Ruxton%20(Auth.)
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Студентите ќе се запознаат и со проценка на ризик на контаминентите од различно потекло 
по здравјето на популациите, како и со здравствено-еколошките стандарди и прописи. 

11. Содржинанапредметнатапрограма: 
Вовед во Екологија и еколошки концепт на здравјето. Антропогено влијание врз животната 
средина. Интеракција човек – животна средина. Биолошки, хемиски и физички токсични 
агенси и нивни вектори. Вовед во популациона екологија. Вовед во Епидемиологија и 
токсикологија. Проценка на здравствениот ризик (идентификација на хазард, проценка на 
токсичност, проценка на изложеност и карактеризација на ризикот). Еколошки аспекти на 
промените во атмосферата. Аерозагадување и здравствени ризици. Здравствено-еколошки 
аспекти на водата за пиење, површинските и отпадните води. Користење и заштита на 
водите од загадување. Болести од хидрично потекло. Класификација на површинските води. 
Евалуација, Биомониторинг и превенција. Загадување на почвата. Здравствено-еколошки 
аспекти на хемикалии - пестициди, перзистентните органски загадувачи. Здравствено-
еколошки аспекти на тешките метали. Биоакумулација и биоамплификација. Производство 
на храна и еколошки последици. Загадување од прехранбена индустрија. Типови на исхрана 
и нивно влијание врз здравјето на екосистемот и човековото здравје. Здравствена 
безбедност на храна и болести поврзани со небезбедна храна. Здравствено-еколошки 
аспекти на комунален отпад. Јонизирачко и нејонизирачко зрачење, UV- зрачење, бучава во 
животната средина. Биомониторинг и превенција на здравјето на населението од штетното 
дејствување на различни фактори на околината. Молекуларни техники за детекција на 
контаминенти. Климатски промени и здравје. Еколошка правда и здравствено-еколошките 
стандарди и прописи. 

12. Методи на учење:  
Предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка натема 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 часа 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa  

16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 

17.1.  Семинарски труд 30 бода 

17.2.  Завршен испит 70 бода                                                   

   
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

Завршен испит 
Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
Изработка на проектна и самостојна задача 
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20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Методнаследењенаквалитетотнанаст
авата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 

 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Robert H. 
Friis 

Essentials of 
Environmental Health 

Jones & Bartlett 2019 

     

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

 Howard 
Frumkin 

Environmental Health: 
From Global to Local 

Jossey-Bass 2010 

 Toru 
Watanabe,  
Chiho 
Watanabe 

Health in Ecological 
Perspectives in the 
anthropocene 

Springer 
 

2019 

 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ВО БИОЛОГИЈАТА 
2. Код БФ3046 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра, оддел) 
Институт за биологија, Природно- 
математички факултет, Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“, Скопје 

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1семестар 7. Бројна 

ЕКТС 
Кредити 

6 

8. Наставник Проф. д-р Дана Прелиќ, вонр. Проф. д-р 
Александра Цветковска-Ѓорѓиевска 

9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите треба да се стекнат со знаење за 

основните техники на статистичка анализа на податоците од областа на екологијата. 
11. Содржина на предметната програма: Типови на математички модели во биологијата. 

Дистрибуција на податоците. Применана параметриски и непараметриски тестови. 
Коефициенти на корелација. Дендрограмска анализа на податоците. Криви на акумулација. 
Одредување на индикаторски видови (Ind.Val.).Singleton и Doubleton видови. Методи на 
разредување и Jackknife постапка. Мултиваријантна анализа на главните компоненти 

12. Методи научење:   предавања, консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
лабораториски вежби (демонстративни, индивидуални, работа вогрупа). 

13. Вкупен расположив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава (15 недели по 2 
часови) 

30 часa 

https://1lib.eu/g/Robert%20H.%20Friis
https://1lib.eu/g/Robert%20H.%20Friis
https://1lib.eu/g/Howard%20Frumkin
https://1lib.eu/g/Howard%20Frumkin
https://1lib.eu/g/Toru%20Watanabe
https://1lib.eu/g/Toru%20Watanabe
https://1lib.eu/g/Chiho%20Watanabe
https://1lib.eu/g/Chiho%20Watanabe
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15.2 Вежби(лабораториски), 
тимска работа (15 недели 
по 2 часови) 

30 часa 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 
16.2 Самостојни задачи 40 часa 
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување          минимум бодови 48+12+1=61              72+20+8= 100 бода 
17.1. Тестови 48-72 бодови 
17.2. Практична настава 12-20 бодови 
17.3. Активност и учество 1-8 бодови 

18. Критериумиза оценување (бодови/оценка) до 60 бода 5 (пет) (F) 
од61 до 68 бода 6 (шест) (E) 
од69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
од77 до 84 бода 8 (осум)(C) 
од85 до 92 бода 9 (девет) (B) 
од93 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услови за потпис и полагање на завршен 
испит 

Реализирани активности од 17.2. и17.3. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Анкета и евалуација 

22. Литература 
Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Дана Прелиќ Популациона екологија Интерна скрипта 2003 

2. Драган 
Димитровски 

Општи проблеми на 
растењето 

Интерна скрипта 1987 

22.2 Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Larry L. 

Rockwood 
Introduction to 
Population Ecology 

BLACKWELL 
PUBLISHING 
350 MainStreet, 
Malden, MA02148- 
5020,USA 

2006 

2. Y.Takeuchi, 
Y.Iwasa and 
K.Sato 

Mathematics for Ecology 
and Environment 
Sciences 

Springer –Verlag 
BerlinHeidelberg 

2007 

 
 

 Наслов на наставниот предмет ИХТИОЛОГИЈА 
2. Код БФ3047 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односноинститут, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Милица Ристовска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
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вештини за истражување 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

Преку наставата студентите треба да се стекнат со знаење за биологијата на рибите нивната 
систематика, филогенија и екологија. 

11. Содржина на предметната програма: 
(1) Морфологија на рибите, (2) Современи таксономски истражувања, (3) Систематика и 
филогенија на рибите, (4) Зоогеографија, (5) Екологија на рибите, (6) Автохтони и алохтони 
видови риби во Р. Македонија,  (7) Проценка на еколошкиот статус на површинските води 
врз основа на составот и структурата на рибната фауна, (8) Методолошки пристап при 
валоризација на рибната фауна, (9) Конзервација на рибите. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 часа 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 часа 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa  

16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 

17.1 Тестови   - 2 60  бодa 

17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и 
усна) 

20  бодa 

17.3 Активност и учество 20  бодa 
18. Критериуми за оценување 

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10  десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

завршен испит 
Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
Изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Predrag 
Simonovic   

Вовед во ихтиологија Биолошки 
факултет, 

2010 
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Белград 

2. Kottelat, M. 
and Freyhof, J. 

Handbook of European 
freshwater fishes.  

Publications 
Kottelat,  

2007 

22.2  

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Hart, P. J. Handbook of fish biology 
and fisheries (Vol. 1).  

P. J. Hart, J. D. 
Reynolds, & J. D. 
Reynolds (Eds.). 
New York: 
Blackwell. 

2002 

2.     

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК 
2. Код БФ3048 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма  

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

Институт за биологија, Природно-математички  
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  
Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) ТРЕТ 
6. Академска година/семестар 1 или 2 

семестар 
 

7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Милица Ристовска, Проф. д-р Валентина 
Славевска-Стаменковиќ, Проф. д-р Катерина Ребок, 
Проф. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска 

9. Предуслови за запишување на 
предметот 

Предуслови: студентот да ги положи предметите за  
стекнување генерички знаења и вештини за 
истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Преку наставата студентите треба да се стекнат со општи знаење за онтогенетските промени 
кај различни видови животни, особено за време на раните стадиуми од онтогенетскиот 
развиток.  

11. Содржина на предметната програма: 
(1) Воведен дел - Поим за онтогенија и  современи истражувања во рамките на биологијата 
на развиток; (2) Поим за план на градба-Бауплан, микроантомски промени и промени во 
обликот, (3) Алометриски раст и примена на геометриската морфометрија во следењето на 
промената на обликот, (4) Улога на абиотичките и биотичките фактори во промената на 
обликот, (5)  Улога на Hox гените во креирањето на Баупланот, како и нивното значење во 
проучувањето на биологијата на развитокот, (6) Изучување на различни онтогенетски 
стадиуми од животниот циклус на одредени видови животни. Во зависност од темата на 
кандидатот, во рамките на предметот посебен акцент ќе биде ставен во прооучување на оние 
морфолошки карактери кои се јавуваат за време на раните стадиуми од развитокот кај 
видовите, а се од особено значење при нивното таксономско определување. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 
 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото 

време 
30+30+40+40+40 

15. Форми на наставните   
активности 

15.1 Предавања – теоретска 
настава 

30 часа 
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15.2 Вежби 
(лабораториски,   
аудиториски), 
семинари, тимска  
работа 

30 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1 Проектни задачи 40 часа 
16.2 Самостојни задачи 40 часа 
16.3 Домашно учење 40 часа 

17. Начин на оценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: 

писмена и усна) 
20  бодa 

17.3 Активност и учество 20  бодa 
18. Критериуми за оценување  

(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)                                         (F) 
од 61 бод до 70 бода  6  (шест)                  (E) 
од 71 бод до 80 бода  7   (седум)               (D) 
од 81 боддо 90 бода  8  (осум)                    (C) 
од 91 бод до 95 бода  9  (девет)                (B) 
од 96 бодa до 100 бода  10  (десет)         (A) 

19. Услов за потпис и полагање на  
завршен испит 

Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

2. Scott F. 
Gilber 

Developmental Biology 
-  

Eighth Edition, 
USA 

2006 

 3. Olin, E., 
Nelsen, 
M.A. 

Histogenesis and 
Morphogenesis of the 
Organ Systems, In: 
Comparative 
Embryology of the 
Vertebrates 

The Blakiston 
Company, Inc. 

1953 

 4. Slack, 
J.M.W. 

Essential 
Developmental Biology 

Blackwell 
publishing 

2006 

 5. R.A. 
Crowson 

The biology of the 
Coleoptera 

Academia Press 2013 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Како дополнителна литература се предвидуваат оригинални научни трудови 
од меѓународни часописи, кои ќе бидат селектирани врз база на потребите на 
научниот труд на кандидатот. 

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ФОРЕНЗИЧКА ЕНТОМОЛОГИЈА 
2. Код БФ3049 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

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

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ циклус 
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6. Академска година/семестар 1семестар 7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Вон. проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Наставата во рамките на овој предмет има за цел да ја претстави форензичката ентомологија 
како една од поважните гранки на форензиката, ставајќи посебен акцент на нејзиното 
значење и сѐ поголема примена при решавање на кривични дела. Студентите ќе имаат 
можност да се запознаат со морфологијата, систематиката, биологијата и примената на 
форензички значајните групи на инсекти, како и со начините на коишто тие придонесуваат 
во спроведување на истрагата на местото на злосторството. 

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед во форензичка ентомологија. Историски преглед и поделба на форензичката 
ентомологија. Значење и примена на форензичката ентомологија. Знаци на смрт. Фази на 
распаѓање на мртвото тело. Инсектите како форензички индикатори во истрага на 
казнените дела. Преглед на форензички значајните редови и видови на инсекти, со посебен 
осврт на претставници од Diptera (двокрилци) и Coleoptera (тврдокрилци). Примена на 
инсектите во утврдување на времето поминато од настапот на смртта до пронаоѓање на 
мртвото тело (Postmorteminterval - PMI). Изучување на методите кои се темелат на 
животниот циклус на различни видови на инсекти и на предвидливиот редослед на 
сукцесивна колонизација на мртвото тело. Фактори кои влијаат на животниот циклус на 
форензички значајните инсекти. Протокол за колекционирање на релевантни ентомолошки 
траги од местото на настанот. Конзервирање и достава на ентомолошкиот материјал на 
вештачење. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa  

16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 

17.1.  Семинарски труд 30 бода 

17.2.  Завршен испит 70 бода                                                   

18. Критериумизаоценување 
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 

од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 
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од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

Завршен испит 
Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
Изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 

 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Славевска-
Стаменковиќ, 
В.,         
Клековска, Д. 
& Хиниќ, Ј. 

Форензичка 
ентомологија 

Скрипта за 
интерна употреба 

2019 

2. Gennard, E.D. Forensic entomology: an 
introduction 

John Wiley & Sons  2012 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Amendt, J., 
Campobasso, 
C. P., Goff, 
M. L. & 
Grassberger, 
M. 

Current concepts in 
forensic entomology 

Springer 2010 

     

 
 
 

1. Наслов на наставниот предмет МЕДИЦИНСКА ПАРАЗИТОЛОГИЈА 
2. Код БФ3050 
3. Студиска програма Биологија – биохемија и физиологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно институт, катедра,  
оддел) 

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

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ циклус 
6. Академскагодина/семестар 1семестар 7.  

 
Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Вон. проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Предуслови: студентот да ги има положено 
предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Наставата во рамките на овој предмет има за цел да ја претстави паразитологијата како една 
од поважните гранки на биологијата, ставајќи посебен акцент на нејзиното значење, сѐ 
поголема примена во медицината и огромна улога при поставувањето на клинички 
дијагнози. Гавната цел на овој предмет е студентот да се стекне со потребните знаења и 
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вештини за самостојно познавање на развојниот циклус на паразитите и нивните 
морфолошки карактери значајни за таксономска идентификација. Студентот исто така треба 
да ги совлада соодветните методи за земање примероци за лабораториска анализа, 
изолирање, подготовка на микроскопски препарати и идентификација на паразитите, по што 
ќе знае да ја воспостави конекцијата меѓу присуството на одреден паразит и симптомите кај 
пациентот. 

11. Содржина на предметната програма: 
Паразитизам, основни поими, настанок и еволуција. Генерални адаптации на паразитизмот.  
Стратегии на паразитизмот: ектопаразитизам, ендопаразитизам, облигатни, факултативни 
паразити, псеудопаразитизам и клептопаразитизам. Групи најчести паразити кај нас и во 
светот. Со цел детален преглед на значајните паразитски групи, предметната програма е 
поделена на: 
Медицинска протозоологија: Преглед на биолошките карактеристики, класичната и 
молекуларната епидемиологија, дијагностика, превенција и терапија на инфекциите 
предизвикани од паразитските протозои, со посебен акцент на оние карактерситични за 
овие простори. 
Медицинска хелминтологија: Преглед на биолошките карактеристики, класичната и 
молекуларната епидемиологија, дијагностика, превенција и терапија на инфекциите 
предизвикани од трематодите, цестодите и нематодите, со посебен акцент на оние 
карактерситични за овие простори. Дијагностицирање на заболувањата предизвикани од 
овие групи паразити. 
Медицинска ентомологија: Преглед, систематика и дистрибуција на инсектите од 
медицинско значење, улога на векторите во епидемиологијата на паразитските заболувања, 
коеволутивен однос на векторите и паразитите и методи за контрола на векторите во 
нивните жаришта. 
Накратко, студентите ќе имаат можност да се запознаат со морфологијата, систематиката и 
биологијата на паразитите, како и со начините на коишто тие се пренсуваат. Во фокусот на 
наставата ќе бидат опфатени и описот на болестите и клиничката слика кои тие ја 
предизвикуваат кај луѓето. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема. 

13. Вкупен расположлив фонд на време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Форми на наставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретска настава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, тимска 
работа 

30 часa 
 

16. Други форми на активности 16.1 Проектни задачи 40 часa 

16.2 Самостојни задачи 40 часa  

16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начин на оценување 

17.1.  Семинарски труд 30 бода 

17.2.  Завршен испит 70 бода                                                   

18. Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода 5 (пет) (F) 

од 61 до 68 бода 6 (шест) (E) 

од 69 до 76 бода 7 (седум) (D) 
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од 77 до 83 бода 8 (осум) (C) 

од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 десет) (A) 
19. Услов за потпис и полагање на 

Завршен испит 
Редовност на предавањa и вежби, положени тестови,  
Изработка на проектна и самостојна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на 
наставата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 

 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bush, A. O., 
Fernández, J. 
C., Esch, G. 
W., Seed, J. R. 
& Ndez, J. C. 
F. 

Parasitism: the diversity 
and ecology of animal 
parasites 

Cambridge 
university press 

2001 

  Крањчић-
Зец, И., 
Митровић, 
М. С., Арсић-
Арсенијевић, 
С. В., Џомић, 
М. А., 
Радоњић, В. 
И. 

Медицинска 
паразитологија-
приручник за 
практичну наставу 

Савремена 
администрацијa, 
Београд 

2000 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cox, F. E. Modern Parasitology: A 
textbook of parasitology 

John Wiley & Sons 2009 
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Прилогбр. 4 
Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, трет, и трет 

циклус на студии и за ментори на докторски студии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 4 
 

Список на наставен кадар со податоци 
БИОЛОГИЈА – биохемија и физиологија  



 

1. Име и презиме ИЦКО К. ЃОРГОСКИ  
2. Дата на раѓање 23.10.1960  
3. Степен на образование VIII/1 
4. Наслов на научниот степен доктор на биолошки науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал со 
научен степен  

Образование  Година  Институција  
додипломски студии  
биологија  

1983 Биолошки 
факултет 
Скопје  

последипломски  
студии 

1989  Природословно- 
математички 
факултет 
Молекуларна 
биологија 
Загреб 

докторска дисертација  2002 Природно- 
математички 
факултет- Скопје  

6. Подраје,поле и област на научниот 
степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природно-математичко  Биологија  Физиологија,  

Молекуларна 
биологија   

7. Подраје,поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Природно-математичко  Биологија  Физиологија  

Имунологија  
8. Доколку е во работен однос да се 

наведе институцијата каде работи и 
звањето во кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
Природно- математички 
факултет- Скопје 

Редовен професор,  
Физиологија  
Имунологија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физиологија  Наставна, ПМФ 
Биохемиско-физиолошка, ПМФ 
Молекуларна биологија, ПМФ 
Медицински- ФМН 

2. Имунологија  Биохемиско-физиолошка, ПМФ 
Молекуларна биологија, ПМФ 
Аналитичка биохемија, ПМФ  

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Одбрани поглавја од Физиологија  Биохемиско-физиолошка, ПМФ 
Молекуларна биологија, ПМФ 

2. Одбрани поглавја од Имунологија  Биохемиско-физиолошка, ПМФ 
Молекуларна биологија, ПМФ 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Одбрани поглавја од Физиологија  Биологија, ПМФ 
2. Одбрани поглавја од Имунологија  Биологија, ПМФ 

10. 
 
 
 

Селектирани резултати во оследните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Darkovska -
Serafimovska,Marija; Janevik-
Ivanovska, Emilija; 
Djorgoski,Icko; Arsova-
Sarafinovska, Zorica; 
 Zdravkovska, Milka; 
Balkanov, Trajan; Ugresic, 
Nenad. 

Radiolabeled tirofiban – a potential 
radiopharmaceutical for detection of 
deep venous thrombosis. 

Drug Design, 
Development and 
Therapy, 2016 (10). 
pp. 2989-2996. ISSN 
1177-8881 

(Impact factor 
=2.962) 

2. Pesevska S, Gjorgoski I, 
Ivanovski K, Soldatos NK, 
Angelov N. 

The effect of low-level diode laser 
on COX-2 gene expression in 
chronic periodontitis patients. 

Lasers Med Sci. 2017 
Sep;32(7):1463-1468 

(Impact factor 
=2.461) 

3. KoneskiF, Popovic-
MonevskaD, GjorgoskiI, 
KrajoskaJ, PopovskaM, 
MuratovskaI, VelickovskiB, 
PetrushevskaG, PopovskiV., 

In vivo effects of geranylgeraniol on 
the development of bisphosphonate-
related osteonecrosis of the jaws. 

J Craniomaxillofac 
Surg. 2017 Nov 20. 
pii: S1010-
5182(17)30381-5.  

(Impact factor 
=1.252) 

4. AleksovskiB, NovotniA, 
Vujović V, RendevskiV, 
ManushevaN, NecevaV, 
FilipceA, RisteskiA, 
AleksovskiV, GjorgoskiI. 

Evaluation of peripheral serotonin 
content and α2-adrenergic receptor 
function as potential markers for 
life-long recurrent depressive 
disorder by using methodological 
improvements. 

Int J Psychiatry Clin 
Pract. 2017 Dec 7:1-
10.  

(Impact factor 
=1.451) 

5. Rendevski V, Aleksovski B, 
Stojanov D, Rendevska AM, 
Aleksovski V, Gjorgoski I. 

Modeling prognostic factors for 
poor neurological outcome in 
conservatively treated patients with 
intracerebral hemorrhage: A focus 
on TNF-α. 

Clin Neurol 
Neurosurg. Jun 
28;2018: 172:51-58 
(Impact factor 
=1.381) 

10.2 
 
 
 
 
 
 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Раководител  "Lokalizacija na capsase-9 na nivo 
na pituiciti pri indukcija na 
procesot na apoptoza"  

Министерство за 
образование и 
наука на Р. 
Македонија  
2006-2009  
 

2. Раководител на биолошкиот 
дел  

“Preparation and quality control of 
radiopharmaceuticals for diagnosis 
and therapy” 
 

Министерство за 
образование и 
наука 
на Р. Македонија 
 (билатерален 
проект со Албанија) 
2006-2008 

3. Учесник МАК 6/011 
(technical cooperation) 
“Introducing Positron Emission 
Tomography (PET) in Clinical 
Practice” 

International Atomic 
Energy Agency  
IAEA 

4. Учесник Coordinated Research Projcect  
“Development and Preclinical 
Evaluation of Therapeutic 
Radiopharmaceuticals based on Lu-
177 and Y-90 Labelled Monoclonal 

International Atomic 
Energy Agency  
IAEA 

http://eprints.ugd.edu.mk/17130/
http://eprints.ugd.edu.mk/17130/
http://eprints.ugd.edu.mk/17130/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28523391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28523391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28523391
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29233701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29233701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29233701
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29216784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29216784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29216784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29216784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29216784
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29216784


Antibody and Peptides” 
 10.4 Печатени стручни трудови во оследните пет години (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. EJanevik-Ivanovska, 
DGAckova, KSmilkov, I. 
Djorgoski 

Development and standardization of 
Rituximab-conjugates for labeling 
with Lutetium-177 and Yttrium-90. 

Pharmaceutical 
Association and 
Faculty of Pharmacy.  
(2016) 

2. Smilkov, 
Katarina and GjorgievaAckova
, Darinka and Janevik-
Ivanovska, 
Emilija and Stafilov, 
Trajče and Arsova-
Sarafinovska, 
Zoricaand Makreski, 
Petre and Gjorgoski, Icko  

Assessment of changes in freeze-
dried protein pharmaceuticals.  17th CEEPUS 

Symposium and 
Summer School on 
Bioanalysis, Ohrid, 
R. Macedonia. 2-8 
July 2017, 

 

3. Smilkov, 
Katarina and Gjorgieva 
Ackova, Darinka and Janevik-
Ivanovska, Emilija and Chinol, 
Marco and Carollo, 
Angela and Gjorgoski, Icko  

Lutetuim-177 labeled Rituximab: 
Opened gateway to better 
radioimmunotherapy 
.  

4th Balkan Congress 
of Nuclear Medicine, 
03-06 Sept 2015, 
Ohrid, R. Macedonia 
– 2015 

4. GjorgievaAckova, 
Darinka and Smilkov, 
Katarina and Gjorgoski, 
Icko and Janevik-Ivanovska, 
Emilija 

Determining normal tissue toxicity 
of non-radioactively Lu/Y-labeled 
rituximab-conjugates in rat animal 
model 

4th Balkan Congress 
of Nuclear Medicine, 
03-06 Sept 2015, 
Ohrid, R. Macedonia 
– 2015 

5. Smilkov, 
Katarina and GjorgievaAckova
, Darinka and Janevik-
Ivanovska, 
Emilija and Gjorgoski, Icko  

Effect of cryoprotectant mannitol in 
freeze-drying of rituximab 
immunoconjugates 
 

XXIV Congress of 
Chemists and 
Technologists of 
Macedonia, - 2016 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи повеќе од 130  
11.2 Магистерски работи повеќе од 25 
11.3 Докторски дисертации 8 одбранети и 3 во тек на изработка (1 

на докторски студии) 
12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните етири/пет години 

12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Darkovska-
Serafimovska,Marija and Jane
vik-Ivanovska, 
Emilija and Djorgoski,Icko an
d Arsova-Sarafinovska, 
Zorica and Zdravkovska, 
Milka and Balkanov, 
Trajan and Ugresic, Nenad  

Radiolabeled tirofiban – a potential 
radiopharmaceutical for detection of 
deep venous thrombosis..  

Drug Design, 
Development and 
Therapy, 2016 (10). 
pp. 2989-2996. ISSN 
1177-8881 

(Impact factor 
=2.962) 

2. Pesevska S, Gjorgoski I, 
Ivanovski K, Soldatos NK, 
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Природно-математичкиот 
факултет во Скопје. 

Глобален еколошки фонд – 
Програма за мали грантови 
(ГЕФ ПМГ), 2017-2019. 

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Misirkova, K., Geceski, S., 
Dodevska, I., Petruseva, D., 
Mitkovska, M., Tusevski, 
O.,Gadzovska Simic, S. 

The cupric ion reducing 
antioxidant capacity and 
phenolic content in 
methanolic extracts of some 
Macedonian medicinal 
plants collected on 
Galichitsa mountain. 

Bulletin of the Biology 
Students’ Research Society,  
Vol. 5, 17-24, 2020. 

2. Tusevski, O., Krstikj, M., 
Petreska Stanoeva, J., 
Stefova, M., Gadzovska 
Simic. S.  

Phenolic compounds 
composition of Hypericum 
perforatum L. wild-growing 
plants from the Republic of 
Macedonia.  

Agriculturae Conspectus 
Scientificus 84, no. 1: 67-75, 
2019. 

3. Tusevski, O., Todorovska, 
M., Spasenoski, M., 
Gadzovska Simic, S. 

Antioxidant activity and 
phenolic compounds in 
Hypericum perforatum L. 

Biologica Nyssana, 10(2), 2019. 



wild growing plants 
collected in the Republic of 
Macedonia.  

4. NikolovskaNedelkoska, D., 
Tusevski, O., Rusevska, K., 
GadzovskaSimic, S., 
Karadelev, M. 

Phenolic content and 
antioxidant activity of 
selected wild mushrooms 
from Tricholomataceae 
family, collected in 
Macedonia.  

Proceedings of the 5th Congress 
of Ecologists of Macedonia with 
International Participation. 
Special issues of the 
Macedonian Ecological Society 
13 pp. 8-13, 2017. 

5. Atanasova-Pancevska, N., 
Kungulovski, Dz., 
Gadzovska-Simic, S., 
Tusevski, O., Jandreeska, E. 

Morphological changes in 
Nicotiana tabacum type 
Prilep, variety P 12-2/1, 
infected with fresh 
Agrobacterium rhizogenes 
A4 cultures in in vitro 
conditions. 

Тутун/Tobacco,Vol. 65, No 7-
12, 54-64, 2015. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи Вкупен број: 5 
11.2 Магистерски работи Вкупен број: 2 
11.3 Докторски дисертации Вкупен број: / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Ibrahimi, H., 
GadzovskaSimic, S., 
Tusevski, O.,Haziri, A. 

Generation of flavor 
compounds by 
biotransformation of 
genetically modified hairy 
roots of Hypericum 
perforatum (L.) with 
basidiomycetes.  

Food Science & Nutrition, 8(6), 
2809-2816. Wiley, 2020. 
IF = 1.797 

2. PetreskaStanoeva, S., 
Balshikevska, E., Stefova, 
M., Tusevski, 
O.,GadzovskaSimic, S. 

Comparison of the Effect of 
Acids in Solvent Mixtures 
for Extraction of Phenolic 
Compounds From Aronia 
melanocarpa.  

Natural Product 
Communications, 15(7). SAGE 
Publishing, 2020. 
IF = 0.468 

3. Tusevski, O., Petreska 
Stanoeva, J., Stefova, M., 
Spasenoski, M., Gadzovska 
Simic, S. 

State of antioxidant systems 
and phenolic compounds’ 
production in Hypericum 
perforatum L. hairy roots.  

Acta Physiologiae 
Plantarum, 41(8), 132. Springer, 
2019. 
IF = 1.760 

4. Tusevski, O., Krstikj, M.,  
Petreska Stanoeva, J.,  Stefova, 
M., Gadzovska Simic, S. 

Phenolic profile and 
biological activity of 
Hypericum perforatum L.: 
Can roots be considered as 
a new source of natural 
compounds?.  

South African Journal of 
Botany, 117, 301-310. Elsevier, 
2018. 
IF = 1.504 

5. Tusevski, O.,Vinterhalter, B., 
KrstićMilošević, D.,Soković, 
M.,Ćirić, A., Vinterhalter, D., 
Zdravković Korać, S., Petreska 
Stanoeva, J., Stefova, M., 
Gadzovska Simic, S.  

Production of phenolic 
compounds, antioxidant and 
antimicrobial activities in 
hairy root and shoot 
cultures of Hypericum 
perforatum L. 

Plant Cell Tissue and Organ 
Culture, 128, 589-605. Springer, 
2017. 
IF = 2.004 

6. Tusevski, O.,Petreska 
Stanoeva, J.,Markoska, 
E.,Brndevska, N., Stefova, M., 
Gadzovska Simic, S. 

Callus cultures of Hypericum 
perforatum L. a novel and 
efficient source for xanthone 
production.  

Plant Cell Tissue and Organ 
Culture, 125, 309-319. 
 Springer, 2016. 
IF = 2.002 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  



Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Ibrahimi, H., 
GadzovskaSimic, S., 
Tusevski, O.,Haziri, A. 

Generation of flavor 
compounds by 
biotransformation of 
genetically modified hairy 
roots of Hypericum 
perforatum (L.) with 
basidiomycetes.  

Food Science & Nutrition, 8(6), 
2809-2816. Wiley, 2020. 
IF = 1.797 

2. PetreskaStanoeva, S., 
Balshikevska, E., Stefova, 
M., Tusevski, 
O.,GadzovskaSimic, S. 

Comparison of the Effect of 
Acids in Solvent Mixtures 
for Extraction of Phenolic 
Compounds From Aronia 
melanocarpa.  

Natural Product 
Communications, 15(7). SAGE 
Publishing, 2020. 
IF = 0.468 

 3. Tusevski, O., Petreska 
Stanoeva, J., Stefova, M., 
Spasenoski, M., Gadzovska 
Simic, S. 

State of antioxidant systems 
and phenolic compounds’ 
production in Hypericum 
perforatum L. hairy roots.  

Acta Physiologiae 
Plantarum, 41(8), 132. Springer, 
2019. 
IF = 1.760 

4. Tusevski, O., Krstikj, M.,  
Petreska Stanoeva, J.,  Stefova, 
M., Gadzovska Simic, S. 

Phenolic profile and 
biological activity of 
Hypericum perforatum L.: 
Can roots be considered as 
a new source of natural 
compounds?.  

South African Journal of 
Botany, 117, 301-310. Elsevier, 
2018. 
IF = 1.504 
 

5. Tusevski, O.,Vinterhalter, B., 
KrstićMilošević, D.,Soković, 
M.,Ćirić, A., Vinterhalter, D., 
Zdravković Korać, S., Petreska 
Stanoeva, J., Stefova, M., 
Gadzovska Simic, S.  

Production of phenolic 
compounds, antioxidant and 
antimicrobial activities in 
hairy root and shoot 
cultures of Hypericum 
perforatum L. 

Plant Cell Tissue and Organ 
Culture, 128, 589-605. Springer, 
2017. 
IF = 2.004 

6. Tusevski, O.,Petreska 
Stanoeva, J.,Markoska, 
E.,Brndevska, N., Stefova, M., 
Gadzovska Simic, S. 

Callus cultures of Hypericum 
perforatum L. a novel and 
efficient source for xanthone 
production.  

Plant Cell Tissue and Organ 
Culture, 125, 309-319. 
 Springer, 2016. 
IF = 2.002 

7. Tusevski, O., Petreska 
Stanoeva, J., Stefova, M., 
Gadzovska Simic, S. 

Agrobacterium enhances 
xanthone production in 
Hypericum perforatum cell 
suspensions.  

Plant Growth Regulation, 76(2), 
199-210. Springer, 2015. 
IF = 2.333 

8. Gadzovska Simic, S., 
Tusevski, O.,Maury, S., 
Hano, C., Delaunay, A., 
Chabbert, B., Lamblin, F., 
Lainé, E., Joseph, C., 
Hagège, D. 

Fungal elicitor-mediated 
enhancement in 
phenylpropanoid and 
naphtodianthrone contents 
of Hypericum perforatum 
L. cell cultures. 

Plant Cell Tissue and Organ 
Culture, 122, 213–226. Springer, 
2015. 
IF = 2.39 

9. Gadzovska Simic, S., 
Tusevski, O.,Maury, S., 
Delaunay, A., Lainé, E., 
Joseph, C., Hagège, D. 

Polysaccharide elicitors 
enhance phenylpropanoid 
and naphtodianthrone 
production in cell 
suspension cultures of 
Hypericum perforatum. 

Plant Cell Tissue and Organ 
Culture, 122, 649–663. Springer, 
2015. 
IF = 2.39 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Tusevski, O.,Todorovska, 
M., Josifovska, S., Panov, S., 
PetreskaStanoeva, J.,  
Stefova, M., 
GadzovskaSimic, S. 

In vitro antidiabetic activity 
of Hypericum perforatum 
L. transgenic shoot cultures. 

Third Seminar on Genetics with 
International Participation, 2-4 
October, 2019, Sofia, Bulgaria. 

2. Tusevski, O., Gadzovska 
Simic, S. 

In vitro antidiabetic activity 
of Hypericum perforatum 

3rd International Conference on 
Plant Biology (22nd SPPS 



 
 
 

L. hairy root cultures. Meeting), 9-12 June, 2018, 
Belgrade, Serbia. 

3. Tusevski, O., Krstikj, M., 
Gadzovska Simic, S. 
 

Antioxidant enzymes and 
oxidative stress markers in 
Hypericum perforatum L. 
hairy roots. 

3rd International Conference on 
Natural Products Utilization, 18-
21 October, 2017, Bansko, 
Bulgaria. 

1. Име и презиме ГОРДАНА ДИМЕСКА 
2. Дата на раѓање 13. 12. 1959 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на биолошки науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  
Дипломиран 
биолог 

1983 Институт за биологија,ПМФ 
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, 
Скопје,  

Магистер на 
биолошки 
науки 

1996 Институт за биологија,ПМФ 
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, 
Скопје,  

Доктор на 
биолошки 
науки 

2002 Институт за биологија,ПМФ, 
Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, 
Скопје,  

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички 
науки 

Биологија Генетика-
цитогенетика/цитотаксономија 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички 
науки 

Биологија Генетика-мутагенеза 

8. Доколку е во работен однос 
да се наведе институцијата 
каде работи и звањето во 
кое е избран и во која 
област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
Институт за 
биологија, 
ПМФ, Скопје 

Редовен  професор 
oбласт-генетика 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Генетика Студии по биологија, студии по биохемија и 
физиологија, молекуларна биологија со генетика, 
нутриционизам, екологија, Институт за 
биологија, двопредметни студии по биологија-
хемија, Природно-математички факултет, УКИМ 
Скопје, 

2. Популациона генетика Студии по биологија, екологија, Институт за 
биологија, Природно-математички факултет, 
УКИМ Скопје, 

 3. Цитогенетика Студии по биологија, биохемија и физиологија, 
молекуларна биологија со генетика, 
нутриционизам, Институт за биологија, 
Природно-математички факултет, УКИМ Скопје, 

 5. Клеточна биологија Студии по биохемија и физиологија, 
молекуларна биологија со генетика, Институт за 
биологија, Природно-математички факултет, 
УКИМ Скопје, 

 6. Цитологија Студии по биологија, нутриционизам Институт 



за биологија, Природно-математички факултет, 
УКИМ Скопје, 

 7. Анатомија и морфологија на 
растенија 

Студии по биохемија и физиологија, 
молекуларна биологија со генетика, Институт за 
биологија, Природно-математички факултет, 
УКИМ Скопје, 

 8. Лабораториска анализа на 
растителен материјал 

Студии по биологија, студии по биохемија и 
физиологија, молекуларна биологија со генетика, 
нутриционизам, екологија, биологија-хемија, 
Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, УКИМ Скопје, 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Цитогенетика Постдипломски студии, Институт за биологија, 
Природно-математички факултет, УКИМ Скопје, 

2. Одбрани поглавја од генетика Постдипломски студии, Институт за биологија, 
Природно-математички факултет, УКИМ Скопје, 

 3. Популациона генетика Постдипломски студии, Институт за биологија, 
Природно-математички факултет, УКИМ Скопје, 

 4. Хумана генетика Постдипломски студии, Институт за биологија, 
Природно-математички факултет, УКИМ Скопје, 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Растителни геноми- организација, 
функција и механизми на 
еволуција 

Докторски студии по биологија, Институт за 
биологија, Природно-математички факултет, 
УКИМ Скопје 

2. Ефекти од генотоксични агенси Докторски студии по биологија, Институт за 
биологија, Природно-математички факултет, 
УКИМ Скопје 

  3 Одбрани поглавја од цитогенетика Докторски студии по биологија, Институт за 
биологија, Природно-математички факултет, 
УКИМ Скопје 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Dimeska, G., Bilboloska, 
G. 

Mitotic index and pollen fertility 
of Helianthus annuus L., after 
treatment with Pb (NO3)2 

 Macedonian Journal of 
Ecology and 
Environment, Vol. 19, 
issue 1pp. 22-27, 
Skopje 2017 

2. I.Jovanovska- Klincarska, 
A.Cvetanovska, 
L.Cvetanovska, 
G.Dimeska, M.Srbinoska, 

Zeolites as immobilization agents in 
pepper (Capsicum annuum L.) 

Biol. Macedonica No 
64: 34-41, 2015 

3. AnaCvetanovska, 
IvanaJovanovska- 
Klincarska, 
LenkaCvetanovska, 
GordanaDimeska, 
MarijaSrbinoska,  

Phytotohicity of cobalt in pepper 
(Capsicum annuum L.) 

Biol. Macedonica No 
64: 7-12, 2015 

4. Dimeska, G., 
Cvetanovska, L. 
Josifovska, S. Sekovski, Z.  

Low-dose X-rays are able to produce 
meiotic abnormalities in Vicia faba 
L. 

Genetics and Plant 
Phisiology. Vol. 8(1-2), 
88-93, 2018   

10.2 
 
 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 



 
 
 
 

    
1. Г. Димеска и сор. Ефекти од индуцирани мутации 

врз развитокот на некои 
растителни култури 

Национален проект 
ПМФ, 2015- 

2. Н. Атанасова Панчевска 
и Г. Димеска 

Унапредување на истражувачкиот 
капацитет на лабораториите на 
Институтот за биологија 
 

Национален проект 
МОН, 2019-2021 

3. Г. Димеска и сор. Примена на Allium test за 
детекција на цитотоксичност и 
генотоксичност 

Национален проект 
ПМФ, 2016- 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи над 100 
11.2 Магистерски работи 5 
11.3 Докторски дисертации 3 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 1. Dimeska, G., 
Bilboloska, G. 

Mitotic index and pollen fertility 
of Helianthus annuus L., after treatment 
with Pb (NO3)2 

 Macedonian Journal of 
Ecology and 
Environment, Vol. 19, 
issue 1pp. 22-27, 
Skopje 2017 

 2. Dimeska, G., 
Cvetanovska, L. 

Irregular mitosis and meiosis of Vicia 
faba L., after contamination with 131I.  

Macedonian Journal of 
Ecology and 
Environment, Vol. 19, 
issue 1, pp. 2017 

 3. Dimeska, G., 
Cvetanovska, L. 
Josifovska, S. 
Sekovski, Z. 

Low-dose X-rays are able to produce 
meiotic abnormalities in Vicia faba L. 

Genetics and Plant 
Phisiology. Vol. 8(1-2), 
88-93, 2018   

 4. Dimeska, G., 
Cvetanovska, L., 
Josifovska, S., 
Sekovski, Ž . 

Cell abnormalities in Allium 
cepaL.associated with certain 
concentration of  Systan12 E  

Genetics and Plant 
Phisiology. 2020 (in 
press) 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Vasilevska,  M., 
IvanovskaE., 
Drakulevski,  S.,  
Dimeska,  G. 

Familial translocation 21/22 follow up. Molecular 
Cytogenetics 2017, 
10(Suppl 1): 57. 3.P21 

 2. Vasilevska, M., 
Ivanovska, E., 
KubelkaSabit, K., 
Sukarova-Angelovska, 
E.,Dimeska, G. 

The incidence and type of chromosomal 
translocations from prenatal diagnosis of 
3800 patients in the Republic of 
Macedonia. 

Balkan Journal of 
Medical Genetics, 16 
(2), 23-28, 2013. 
 

 3. IvanovskaE.,  
Vasilevska,  M.,  
Lazarevski,  S.,  
Dimeska,  G.  

Complex cromosome rearangement, 
t(1;21;4) in an azoospermic male.  

European Journal of 
Human Genetics   
Vol.21, Suppl. 2. 
19.86, 2013 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Vasilevska,  M., 
IvanovskaE., 

Familial translocation 21/22 follow up.  
 

ECA 2017-11th 
European Cytogenetics 



 
 

1. Име и презиме СВЕТИСЛАВ КРСТИЌ 
2. Дата на раѓање 7 август 1961 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на биолошки науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се стекнал 
со научен степен  

Образование  Година  Институција  
Д-р на биолошки науки 1995 Биологија/ПМФ, 

УКИМ, Скопје 
6. Подрачје,поле и област на 

научниот степен магистер  
Поле Подрачје Област 
Природно-математички 
науки 

Биологија Хидробиологија 
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9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Одбрани поглавја од биотехнологија Институт за биологија, ПМФ, 
Скопје 

2. Одбрани поглавја од микробна екологија Институт за биологија, ПМФ, 
Скопје 

3. Систематика и филогенија на група микроорганизми Институт за биологија, ПМФ, 
Скопје 

4. Микробен метаболизам Институт за биологија, ПМФ, 
Скопје 

5. Санитарна микробиологија Институт за биологија, ПМФ, 
Скопје 

6. Метаболички процеси Институт за биологија, ПМФ, 
Скопје 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 



Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Микробна екологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
2. Микробна биотехнологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. NatalijaAtanasova-Pancevska, 
JaneBogdanov, DzokoKungulovski 

In Vitro Antimicrobial Activity 
and Chemical Composition of 
Two Essential Oils and Eugenol 
from Flower Buds of Eugenia 
caryophyllata. 

Open Biological 
Sciences Journal, 
3, 16-25. 2017. 
 

1. NatalijaAtanasova-Pancevska, 
IlinaPopovska, KatarinaDavalieva, 
DzokoKungulovski 

Screening for Antimicrobial 
Activity of Bacillus subtilis and 
Paenibacillus Alvei Isolated 
From Rotten Apples Compost. 

Acta 
Microbiologica 
Bulgarica, vol 32, 
issue 1, pp. 56-
64.2016 

2. NatalijaAtanasova-Pancevska, 
DzokoKungulovski, SonjaGadzovska-
Simik, OliverTusevski, 
ElenaJandreeska 

Morphological Changes In 
Nicotiana Tabacum Type Prilep, 
Variety P 12-2/1, Infected With 
Fresh Agrobacterium Rhizogenes 
A4  Culture In  In Vitro 
Conditions. 

Tobacco,Vol. 65, 
No. 7-12, 54-
64.(2015). 

3 IvanKungulovski, Vice Šoljan, Ljiljana 
Čačić, TibelaDragičević, 
MargaritaGalant, Dzoko 

Nitrogen And Organic 
Compounds Removal With 
Aerobic Granular Biomass From 
Industrial Wastewater: 
Experience From Industrial 
Application.  

Ukrainsko-
Makedonskii 
Naukovii Zbirnik. 
Vipusk 6. Kiev. 
2014. 
 

4. DzokoKungulovski, 
NatalijaAtanasova-Pancevska 

Antimicrobial Activity Of 
Mixture From Different Plant 
Extracts In Gel, Cream And 
Body Milk Formulation, Against 
Different Microorganisms. 

Contributions, 
Section Of 
Natural, 
Mathematical And 
Biotechnical 
Sciences, Masa, 
Vol. 35, No. 2, Pp. 
139–146, 2014. 

5. IvanovaEmilija, Atanasova-
PancevskaNatalija, KaradelevMitko, 
BogdanovJane, KungulovskiDzoko 

Evaluation Of The Antifungal 
Activities Of Macedonian Wild 
Mushroom Extracts Against 
Selected Fungal Strains. 

Proceedings Of 
The 8th 
Cmapseec, Durrës, 
Albania Pp. 198-
205, 2014 

10.2 
 
 
 
 
 
 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Џ. Кунгуловски 
Раководител 

“Изолација и карактеризација на 
млечнокиселински бактерии  -  
продуценти на БАКТЕРИОЦИН, од 
македонски вина” 

(Isolation and Characterization of 
Bacteriocin Producer from Mikroflora 
of Macedonian Wines. TUBITAK). 

2009-2011. 
Билатерален со Р. 
Турција.  

2. Џ. Кунгуловски 
Учесник 

Reuse of Industrial Mineral Waste for 
Waste Water Treatment and 
Improvement of Landfills. (REINTRO) 

FP5RTD. EUROPEAN 
COMMISSION 
RESEARCH 
DIRECTORATES 
GENERAL. 2004-



2006. 
3. Џ. Кунгуловски 

Учесник 
Project: RISE FP-6. Contract No. 

INCO-CT-
2004.509161. 2004-
2007. 

4. Џ. Кунгуловски 
Учесник 

Project:  
MORE MICROGRIDS 

FP-7. Contract No. 
SES6-019864. 2005-
2009. 

5. Џ. Кунгуловски 
Раководител 

Антимикробна и антиоксидативна 
активност на одредена група 
медицински значајни макромицети 
од Македонија и Црна Гора 

2016-2017. 
Билатерален со Р. 
Црна Гора.  

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.  Кунгуловски, Џ., Н. 
Атанасова- 
Панчевска 

Микробиологија 
II 

Ирис Р, Струга. 

 2.  Кунгуловски, Џ., Н.Атанасова-Панчевска Микробиологија 
I 

Ирис Р, Струга. 

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Џ. Кунгуловски 
 
 

Прочистителна станица за третман на 
индустриски и фекални отпадни води во 
ф-ка Dojran steel, Дојран. Главен проект.  

Dojran steel, 
Дојран.2018 

2. Џ. Кунгуловски 
 

Третман на отпадни води, н.м. Илинден. о. 
Илинден. Физибилити студија.  

О. Илинден, 
Скопје. 2016. 

3. Џ. Кунгуловски 
 

Третман на отпадни води, н.м. Илинден. о. 
Илинден. Главен и изведбен проект.  

О. Илинден, 
Скопје. 2016. 

4. Џ. Кунгуловски 
 

Третман на отпадни води од фарма за 
одгледување на канабис.  Главен и 
изведбен проект. 

ГИНСП. 
Гевгелија, 2019. 

5. Џ. Кунгуловски 
 

Третман на отпадни води, о. Вевчани.  
Физибилити студија.  

УНДП, Скопје. 
2020. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 86 
11.2 Магистерски работи 8 
11.3 Докторски дисертации 5 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. NatalijaAtanasova-Pancevska, IlinaPopovska, 
KatarinaDavalieva, 
DZOKOKUNGULOVSKI 
 

Screening for 
Antimicrobial Activity of 
Bacillus subtilis and 
Paenibacillus Alvei 
Isolated From Rotten 
Apples Compost.  

Acta Microbiologica 
Bulgarica, vol 32, 
issue 1, pp. 56-64. 
2016 
 

2. DanielaDimovska, MarijaZdravkovska, 
IgorIljovski,  
DZOKOKUNGULOVSKINatalijaAtanasova-
Pancevska 
 

Yield And Chemical 
Composition Of 
Cauliflower (Brassica 
Oleracea L.Var. 
Botrytis) Cultivated 
Using Microbiological 
Fertilizer.  
 

Book Of 
Proceedings. VII 
International 
Scientific 
Agriculture 
Symposium 
“Agrosym 2016”. 
Jahorina, October 
06 - 09, 2016. pp. 



851-858. 2016 
 

3. NatalijaAtanasova-Pancevska, 
JaneBogdanov, DZOKOKUNGULOVSKI 
 

In Vitro Antimicrobial 
Activity and Chemical 
Composition of Two 
Essential Oils and 
Eugenol from Flower 
Buds of 
Eugeniacaryophyllata. 
 

Open Biological 
Sciences Journal, 
vol. 3, pp. 16-25. 
2017 
 

4. Natalija Atanasova-Pancevska, DZOKO 
KUNGULOVSKI  
 

In vitro potential of 
Paenibacillus alvei DZ-3 
as a biocontrol agent 
against several 
phytopathogenic fungi. 
 

BIOLOGIJA. Vol. 
64. No. 1. P. 65–72. 
2018 
 

5. Natalija Atanasova-Pancevska, DZOKO 
KUNGULOVSKI  
 

Fermentative Activity Of 
Five Strain Of 
Neocallimastix Frontalis 
Cultivated On A 
Different Substrates.  

Macedonian 
Journal of Animal 
Science, Vol. 8, No. 
1, pp. 33–40. 2018 

5. Natalija Atanasova-Pancevska, DZOKO 
KUNGULOVSKI 
 

Biodiversity of 
Anaerobic Fungi from 
Ruminants in Republic 
of Macedonia..  
 

Biodiversity 
International 
Journal.Volume 1 
Issue 3. 2017 
 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Daniela Nikolovska Nedelkoska, Tatjana 
Kalevska, Natalija Atanasova-Pancevska, 
Mitko Karadelev, Zora Uzunoska, 
DZOKOKUNGULOVSKI 

Evaluation Of 
Bactericidal Activity Of 
Selected Wild 
MacrofungiExtracts 
Against Escherichia 
Coli. 

Journal Of 
Agriculture And 
Plant Sciences, 
JAPS, Vol 17, No. 
2, pp. 53-57. 2018 

2. Nikolovska Nedelkoska, D., Atanasova-
Pancevska, N., Karadelev, M., Uzunoska, Z., 
& KUNGULOVSKI, Dz.  

Antibacterial activities of 
some wild mushroom 
extracts against 
Pseudomonas 
aeruginosa. Journal of 
Agricultural,  

Food and 
Environmental 
Sciences, 72(3), 67-
72. 2018 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен 
собир/ 
конференција  

1. Dz. KUNGULOVSKI, N. Atanasova-
Pancevska, D. Dimovska 

Impact Of 
Microbiological 
Fertilizers On Soil 
Microbiota.  

10th Balkan 
Congress of 
Microbiology, 
Microbiologia 
Balkanica‘2017, 
Sofia, November 
16th – 18th, 2017, 
Abstract book pp. 
368 

2. I. Kungulovski, S. Vice, N. Atanasova-
Pancevska, Dz. KUNGULOVSKI  

Aerobic Granular 
Microorganisms - A New 
Technology In Industrial 
Wastewater Treatment.  

VI Congress Of 
Macedonian 
Microbiologists 
With International 
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4. Наслов на научниот 

степен 
Доктор на биолошки науки 

5. Каде и кога го завршил 
образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  
Дипл. биолог 1985 Биологија/ПМФ, 

УКИМ, Скопје 
М-рна биолошки науки 1987 Биологија/ПМФ, 

УКИМ, Скопје 
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УКИМ, Скопје 
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Поле Подрачје Област 
Природно-математички науки Биологија Друго - микологија 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Природно-математички науки Биологија Друго - микологија 

8. Доколку е во работен 
однос да се наведе 
институцијата каде работи 
и звањето во кое е избран 
и во која област  

Институција  Звање во кое е избран и област  
Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје Редовен професор 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус на студии 
9.1 Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Методика во наставата по биологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
2. Општа микологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

 3. Оценување во наставата по биологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Екологија на габите Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
2. Одбрани поглавја од микологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Габите на Македонија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
2. Одбрани поглавја од микологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

10. 
 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Participation, Fems 
Supported 
Symposium 
“Emerging 
Infections”Abstract 
Book, Ohrid, pp. 
197. 2018 
 

3. KUNGULOVSKIDZOKO, 
TodorovskaIvkovikjMarija, Atanasova-
Pancevska, Natalija, NaumovskaElena, 
KungulovskiIvan2 
 

Isolation And 
Characterization Of Wild 
Yeast From Vranec (Vitis 
vinifera L.).  

Abstract Book. 11th 
Balkan congress of 
Microbiology,  
Tirana 21-
23.XI.2019. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. A. Lambevska 
S. Bancheva 
M. Karadelev 
G. Hristov 

New data on the diversity of lignicolous 
fungi in communities of Juniperus 
excelsa (Cupressaceae) in Bulgaria. 

Flora 
Mediterranea30:167-
183 / 2020. 

2. K. Rusevska 
M. Karadelev 
M.T. Telleria 
M.P. Martín. 

Astraeus macedonicus - New Species 
from Macedonia 
DOI: https://doi.org/10.3767/Persoonia. 
(IF 2018/2019 = 6.860). 

Fungal Planet 
description sheets: 
868–950. Persoonia - 
Volume 42, pp. 291-
473 (183) / 2019 

3. Karadelev, M., Rusevska, 
K., Venturella, G. & 
Gargano M. L. 

An insight into the presence of 
lignicolous fungi in Sicily (Southern 
Italy).  

Fl. Medit. 27: 99-110 / 
2017 

4. Karadelev, M. 
Rusevska, K Venturella, 
G  
Torta, L. 
Gargano, M. L. 

First record of Capnobotrys 
dingleyae (Metacapnodiaceae) 
on Taxus baccata for southern Europe 

Plant Biosystems, 
Volume 151, Number 
6, pp. 941-943(3) / 
2017 

5. M. Karadelev 
K. Rusevska 
I. Kajevska   
D. Mitic Kopanja  

Checklist of larger Ascomycetes in the 
Republic of Macedonia.  

MASA, Vol. 40, No. 2, 
pp. 239–253 / 2019. 

6. M. Karadelev 
K. Rusevska 
G. Kost 
D. Mitic Kopanja  

Checklist of macrofungal species from 
the phylum Basidiomycota of the 
Republic of Macedonia.  

 

Acta Musei 
Macedonici 
Scientiarum 
Naturalium, [S.l.], v. 
21, n. 1, p. 23-112 / 
2018. 

10.2 
 
 
 
 
 
 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Раководител/учесник Наслов Издавач/година 

1. Митко Караделев - 
учесник 

Molecular Phylogenetic Position, 
Diversity and Ecology of Selected 
Boletoid Species of Fungi 

Министерство за 
наука и образование 
на Р. Македонија и Р. 
Австрија / 2016-2017 

2.  Митко Караделев - 
раководител 

The importance of non-typical truffle 
mycorrhizal plants and their 
ecophysiological status for the survival 
and dispersal of truffles - an 
ectomycorrhizal view 

Министерство за 
наука и образование 
на Р. Македонија и Р. 
Словенија / 2017-2018 

3. Митко Караделев - 
раководител 

Heavy metals content in selected wild 
mushrooms in Macedonia and Yunnan 
Province (China) 

Министерство за 
наука и образование 
на Р. Македонија и Р. 
Кина / 2018-2019 

4. Митко Караделев - 
учесник 

Antimicrobial and antioxidant activity 
of selectedmedical macromycete from 
Macedonia and Montenegro.  

Министерство за 
наука и образование 
на Р. Македонија и Р. 
Црна Гора / 2015-2016 

5.    
11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 

11.1 Дипломски работи Вкупен број:   40 
11.2 Магистерски работи Вкупен број:     7 
11.3 Докторски дисертации Вкупен број:     8 (4 во странство) 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

https://macfungi.webs.com/apps/blog/show/47029415-astraeus-macedonicus-new-species-from-macedonia
https://macfungi.webs.com/apps/blog/show/47029415-astraeus-macedonicus-new-species-from-macedonia
https://www.ingentaconnect.com/content/tandf/tplb/2017/00000151/00000006/art00002;jsessionid=56g9c7dn0qdul.x-ic-live-01
https://www.ingentaconnect.com/content/tandf/tplb/2017/00000151/00000006/art00002;jsessionid=56g9c7dn0qdul.x-ic-live-01
https://www.ingentaconnect.com/content/tandf/tplb/2017/00000151/00000006/art00002;jsessionid=56g9c7dn0qdul.x-ic-live-01
https://www.ingentaconnect.com/content/tandf/tplb;jsessionid=56g9c7dn0qdul.x-ic-live-01


1. K. Rusevska 
F.D. Calonge 
M. Karadelev 
M.P. Martín 

Fungal DNA barcode (ITS NRDNA) 
reveals more diversity than expected in 
Tulostoma from Macedonia.  

Turk J Bot 43: 102-115 
/ 2019. 

2. Murati, E.,  
Hristovski, S., Karadelev, 
M. & Melovski, Lj 

The impact of thermal power plant 
Oslomej (Kichevo Valley, Macedonia) 
on heavy metal contents (Ni, Cu, Zn, 
Fe, Mn, Pb, Cd) in fruiting bodies of 15 
species of wild fungi.  

Air Quality, 
Atmosphere & Health. 
Springer / 
2019 

3. Murati, E. & 
M. Karadelev  

Ecology and biodiversity of 
macromycetes on Chelojca 
Mountain(Kichevo, Macedonia).  

International Journal of 
Education, Science, 
Technology, 
Innovation, Health and 
Environment, Volume 
05– Issue 01, p. 87-93 / 
2019 

4. Murati, E.,  
Hristovski, S., Melovski, 
Lj. & Karadelev, M. 

Heavy metals content in Amanita 
pantherina in a vicinity of the thermo-
electric power plant Oslomej, Republic 
of Macedonia.  

Fresenius 
Environmental Bulletin 
24(5) / 2015 

 5. Karadelev, M. & 
K. Rusevska. 

Distribution Maps of Critical 
Endangered Species from Macedonian 
Red List of Fungi.   

Hyla. 2016: 1. pp. 14-
18 / 2016 

 6. Karadelev, M. & 
K. Rusevska. 

New data on macromycete species 
(Basidiomycota) in Macedonia.  

MASA. 37 (2): 167–
172. 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Sipeng Jian 
Mitko Karadelev 
Pan-Meng Wang 
Zhu L Yang 

Clitopilus abprunulus, a new species 
from North Macedonia with notes on C. 
ravus and pleuromutilin producing taxa. 

Mycological 
Progress19(8):805–816 
/ 2020. 
IF (2019) = 2,149 

 2. Ordynets,  A.,  Heilmann-
Clausen,  J.  Savchenko,  
A., Bässler, C.,  
Volobuev, S.,  
Akulov, O., Karadelev, 
M., Kotiranta, H.,  
Saitta, A.,  
Ewald Langer, E.,  
Abrego, N. 

Do plant-based biogeographical regions 
shape aphyllophoroid fungal 
communities in Europe?  
 

Journal of 
Biogeography, 45,5: 
1182–1195 / 2018 
IF (2018) = 4,00 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Karadelev, M. IUCN Red List of Threatened Species – 
Selected Fungi on Junipers from 
Balkans and Turkey  

2nd International 
Eurasian Mycology 
Congress,  Selçuk 
University Mushroom 
Application and 
Research Center, 04-06 
September 2019, 
Konya, Turkey 

2. KaterinaRusevska, 
MitkoKaradelev&MaríaP. 
Martín 

Barcoding approach as an effective tool 
for revealing Astraeus species in the 
Republic of North Macedonia  

The 18th Congress of 
European Mycologists, 
16 to 21 September 
2019, Warsaw and 



Białowieża, Poland, 
Abstract book, pp. 49 

3. Slavica Tofilovska, 
Katerina Rusevska, Mitko 
Karadelev & Tine 
Grebenc 

Diversity and distribution of genus 
Tuber in the Republic of North 
Macedonia 

The 18th Congress of 
European Mycologists, 
16 to 21 September 
2019, Warsaw and 
Białowieża, Poland, 
Abstract book, pp. 235 

4. Katerina Rusevska, 
Slavica Tofilovska, Mitko 
Karadelev 

Macrofungi of Shar Planina the largest 
mountain range in the Central Balkan  
 

The 18th Congress of 
European Mycologists, 
16 to 21 September 
2019, Warsaw and 
Białowieża, Poland, 
Abstract book, pp. 183 

5. Irbe, I.,  
Karadelev, M., 
Noldt, G.,  
Andersone, I. & 
B. Andersons 

Survey of Basidiomycetes in wooden 
constructions: species and decay 
visualisation 

XVII Congress of 
European Mycologists, 
2016, Funchal, 
Madeira, Portugal, 
Abstract book, pp. 113-
114. 
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2. Дата на раѓање 04.07.1963 
3. Степен на образование VIII/1 
4. Наслов на научниот степен Доктор на биолошки науки 
5. Каде и кога го завршил  

образованието односно се стекнал  
со научен степен 

Образование Година Институција 
Дипломиран 
биолог 

1986 
 

Институт за биологија-
ПМФ/УКИМ-Скопје 

Магистер по 
биолошки науки 

1995 Институт за биологија-
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Доктор по 
биолошки науки 

2001 Институт за биологија-
ПМФ/УКИМ-Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје  Поле Област 
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Екологија Биологија 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Терестрична 
фауна  

Екологија Биологија 

8. Доколку е во работен однос да се  
наведе институцијата каде работи и  
звањето во кое е избран и во која  
област 

Институција Звање во кое е избран и област 
Институт за 
биологија-
ПМФ/УКИМ 
-Скопје 

Редовен професор / Анимална екологија со 
зоогеографија 

9. Список на предмети кои наставникот ги води одделно за првиот, вториот и третиот циклус  
на студии 
9.1 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
Ред.  
број 

Наслов на предметот Студијска програма / Институција 

1. Анимална екологија со зоогеографија Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
 2. Општа екологија 

 
Екологија/Институт за биологија /ПМФ 

 3. Проучување и заштита на биолошката 
разновидност 1 

Екологија/Институт за биологија /ПМФ 

 4. Проучување и заштита на биолошката 
разновидност 2 

Екологија/Институт за биологија /ПМФ 



 5. Основи на екологија и еволуција 
 

Биохемија и физиологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 6. Биоми 
 

Биологија, Екологија, Биохемија и 
физиологија, Молекуларна биологија со 
генетика,/ Институт за биологија /ПМФ 

 7. Математичко моделирање во биологијата 
 

Биологија, Екологија, Биохемија и 
физиологија, Молекуларна биологија со 
генетика,/ Институт за биологија /ПМФ 

 8. Популациона екологија и математичко 
моделирање  

Биологија, Екологија/ Институт за 
биологија /ПМФ 

 9. Мониторинг на терестрични инвертебрати 
 

Молекуларна биологија/ Институт за 
биологија /ПМФ 

 10. Здравствена екологија Нутриционизам, Биохемија и физиологија/ 
Институт за биологија /ПМФ 

9.2 
 

Список  на предмети кои наставникот ги води  на вториот циклус на студии 
Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма/Институција 
 

1.  Екологија на екосистемите  Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 2. Современи истражувања во екологијата 
 

Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 3. Организам и средина 
 

Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 4. Заедници и екосистеми Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 5. Одбрани поглавја од популациона екологија Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 6. Принципи и методи на еколошки 
истражувања 

Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 7. Принципи и методи на таксономски 
истражувања 

Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 8. Екологија на загадена средина 
 

Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 9. Одбрани поглавја од терестрична екологија Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 10. Систематика и филогенија на одредена 
група организми 

Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 11. Одбрани поглавја од биогеографија 
 

Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 12. Диверзитет на безрбетна фауна на РМ 
 

Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 13. Современи истражувања во таксономијата Биосистематика и екологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

 14. Диверзитет на безрбетната фауна на РМ 
 

Едукација во наставата по биологија 
 

 15. Ентомологија Молекуларна биологија со генетика, 
Биосистематика и екологија/ Институт за 
биологија /ПМФ 

 16. Вектори на заразни болести 
 

Молекуларна биологија со генетика, 
Микробиологија и Биохемија и 
физиологија/ Институт за биологија /ПМФ 

 17. Урбана фауна 
 

Форензичка биологија/Институт за 
биологија /ПМФ 

9.3 
 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред.  
број 

Наслов на предметот Студиска програма/Институција 
 

1. 
 

Анализа и валоризација на безрбетната 
фауна на РМ 

Биологија/Институт за биологија /ПМФ 

  2. Биологија и екологија на анимални Биологија/Институт за биологија /ПМФ 



популации и заедници  
  3. Анализа на податоци во екологијата  Биологија/Институт за биологија /ПМФ 

  4. Биологија на инвазивни видови   Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
  5. Екологија на почвена фауна  

 Биологија/Институт за биологија /ПМФ 

  6. Урбани екосистеми  
 Биологија/Институт за биологија /ПМФ 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Ред.  

број 
Автори Наслов Издавач/Година 

1. Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska, Slavčo 
Hristovski, Borislav 
Guéorgiev, Dana Prelić, 
Kiril Arsovski (2017) 

Faunistic records of ground-beetles 
(Coleoptera:Carabidae) on Belasica 
Mountain, South-east Macedonia. 

Acta zoological 
bulgarica (70), 2, 165-
177. IF=0,278 
 

2. Evgeni Chehlarov, 
Borislav Guéorguiev, 
Slavčo Hristovski, Luca 
Fancello, Aleksandra 
Cvetkovska- 
Gorgievska, Dana Preliќ 
(2016) 

New country records, rare and 
interesting species of Coleoptera 
(Carabidae, Georissidae, 
Hydrophilidae, Histeridae, 
Geotrupidae, Trogidae, Scarabaeidae, 
Bothrideridae, Cerylonidae, 
Zopheridae, Tenebrionidae, 
Salpingidae, Curculionidae) from the 
Balkan Peninsula. 

Acta zool. bulg., 68 (3), 
2016: 331-338 
(IF=0,310) 

3. Dragan Matevski, Dana 
Prelić, Aleksandra 
Cvetkovska-Gjorgjievska, 
Christo Deltschev (2017) 

Ecology and distribution of the 
araneocenosis in the Skopje and 
Malesh valleys in the Republic of 
Macedonia. 
 

Macedonian Journal of 
Ecology and 
Environment Vol. 19  
issue 1. 

4. Ristovska, M., Arsovska, 
J., Kostov, V., 
Cvetkovska 
Georgievska, A., Prelik, 
D., and Radevska K. 
(2017) 

First record of black 
bullhead Ameiurus melas (Pisces, 
Ictaluridae) in R. Macedonia.  
 

Macedonian Journal of 
Ecology and 
Environment. Vol 19, 
(11), 28-35. 

5. Radmila Blazhevska, 
Dana Prelić, Aleksandra 
Cvetkovska-Gjorgjievska, 
Slavčo Hristovski, 
ValentinaSlavevska-
Stamenkovic, Julijana 
Arsovska (2017). 

Contribution to the knowledge of 
Coleoptera fauna of Skopje valley and 
Vodno Mt. InR. Macedonia 
 

Proceedings of the 5th 
Congress of the 
ecologists of Macedonia 
with International 
participation 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач/Година 

1. Дана Прелиќ, Александра 
Цветковска Ѓорѓиевска, 
Викторија Бошеска 

Здравствена екологија -практикум Интерна скрипта, 2020 

2. Дана Прелиќ, Александра 
Цветковска Ѓорѓиевска, 
Викторија Бошеска 

Екологија на антропогени 
екосистеми-практикум 

Интерна скрипта 2020 

3. Дана Прелиќ, Александра 
Цветковска Ѓорѓиевска, 
Викторија Бошеска 

Анимална екологија со 
зоогеографија – практикум и 
скрипта 

Интерна скрипта, 2020 

4. Дана Прелиќ, Александра 
Цветковска Ѓорѓиевска 

Математичко моделирање во 
биологијата-практикум 

Интерна скрипта, 2017 

5. Дана Прелиќ, Александра Основи на екологија и еволуција- Интерна скрипта, 2016 



Цветковска Ѓорѓиевска практикум и скрипта 
 6. Дана Прелиќ, 

Александра Цветковска 
Ѓорѓиевска, Викторија 
Бошеска 

Општа екологија - практикум Интерна скрипта, 2016 

10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач/Година 

1. Cvetkovska-Gjorgievska, 
A., Prelić D., Hristovski, 
S., Slavevska-
Stamenkovic V., 
Ristovska M. (2020). 

Altitude and vegetation effects on 
epigaeic arthropod fauna from Belasica 
Mt. (south-east Macedonia).  

Contributions, Section 
of Natural, 
Mathematical and 
Biotechnical Sciences, 
MASA, Vol. 41, No.1. 
pp 5-12 
 

2. Matevski, D., 
Cvetkovska-
Gjorgjievska, A., Prelić, 
D., Hristovski, S., 
Naumova, M., Deltshev, 
Ch.   (2020). 

Distribution and community structure of 
araneocoenoses (Araneae) along an 
altitudinal gradient on Kozuf Mountain 
(North Macedonia).  
 

Biologia 75, 1963–1976 
https://doi.org/10.2478/s
11756-020-00474-2IF = 
0,875 

3. Zvezdana S. Jovanović, 
Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska,Dana 
Prelić, Dragan Ž. Antić, 
Slobodan E. Makarov 
(2019). 

Checklist of the millipedes (Myriapoda: 
Diplopoda) of the Republic of North 
Macedonia.  
 

Arthropoda Selecta 28 
(2): 191-205 IF = 0,633 

4. Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgievska, Ivailo 
Dedov, Slavcho 
Hristovski, Mario 
Langourov, Stanislava 
Lazarevska, Dana 
Prelik, Nikolay Simov 
(2019). 

New records of allochtonous, invasive 
and pest invertebrate species from the 
Republic of Macedonia.  
 

Ecologica 
Montenegrina, 20: 56-70 

  5. Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska, Slavčo 
Hristovski, Dana Prelić, 
Lucija Šerić Jelaska, 
Valentina Slavevska-
Stamenković, Milica 
Ristovska (2017). 

Body size and mean individual biomass 
variation of ground-beetles community 
(Coleoptera: Carabidae) as a response 
to increasing altitude and associated 
vegetation types in mountainous 
ecosystem.  

 

Biologia 72 (9): 1059—
1066(IF 0.759). 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 91 
11.2 Магистерски работи 2 
11.3 Докторски дисертации 1 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
12.1 Научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или  

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет  
години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач/Година 

1. Cvetkovska-
Gjorgievska, A., Prelić 
D., Hristovski, S., 
Slavevska-Stamenkovic 
V., Ristovska M. (2020) 

Altitude and vegetation effects on 
epigaeic arthropod fauna from Belasica 
Mt. (south-east Macedonia). 

Contributions, Section of 
Natural, Mathematical 
and Biotechnical 
Sciences, MASA, Vol. 
41, No.1. pp 5-12 

 
2. Aleksandra Cvetkovska- New records of allochtonous, invasive Ecologica Montenegrina, 

https://doi.org/10.2478/s11756-020-00474-2
https://doi.org/10.2478/s11756-020-00474-2


Gjorgievska, Ivailo 
Dedov, Slavcho 
Hristovski, Mario 
Langourov, Stanislava 
Lazarevska, Dana Prelik, 
Nikolay Simov (2019) 

and pest invertebrate species from the 
Republic of Macedonia 

20: 56-70 
 

3. Ristovska, M., Arsovska, 
J., Kostov, V., 
Cvetkovska 
Georgievska, A., Prelik, 
D., and Radevska K. 
(2017). 

First record of black 
bullhead Ameiurus melas (Pisces, 
Ictaluridae) in R. Macedonia.  

Macedonian Journal of 
Ecology and 
Environment. Vol 19, 
(11), 28-35. 
 

4. DraganMatevski,Dana 
Prelić,Aleksandra 
Cvetkovska- 
Gjorgjievska,Christo 
Deltschev 

Ecologyanddistributionof 
thearaneocenosisinthe 
SkopjeandMaleshvalleys 
intheRepublicof Macedonia 

MacedonianJournalofEco
logyand 
EnvironmentVol.19issue
1 (2017) 

5. Radmila Blazhevska, 
Dana Prelić, Aleksandra 
Cvetkovska-
Gjorgjievska, Slavčo 
Hristovski, 
ValentinaSlavevska-
Stamenkovic, Julijana 
Arsovska (2017). 

Contribution to the knowledge of 
Coleoptera fauna of Skopje valley and 
Vodno Mt. InR. Macedonia 

Proceedings of the 5th 
Congress of the 
ecologists of Macedonia 
with International 
participation  
 

12.2 Доказзанајмалкудвапечатенинаучноистражувачкитрудовивомеѓународнинаучнисписанија 
соимпактфакторводаденотополевопоследнитепетгодини 
Ред.  
број 

 Наслов Издавач/Година 

1. Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska, Slavčo 
Hristovski, Dana Prelić, 
Lucija Šerić Jelaska, 
Valentina Slavevska-
Stamenković, Milica 
Ristovska (2017) 

Body size and mean individual biomass 
variation of ground-beetles community 
(Coleoptera: Carabidae) as a response to 
increasing altitude and associated 
vegetation types in mountainous 
ecosystem 

Biologia 72 (9): 1059—
1066(IF 0.759). 2017 

2. Zvezdana S. Jovanović, 
Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska, Dana 
Prelić, Dragan Ž. Antić, 
Slobodan E. Makarov 
(2019) 

Checklist of the millipedes (Myriapoda: 
Diplopoda) of the Republic of North 
Macedonia 

Arthropoda Selecta 28 
(2): 191-205 IF = 0,633, 
2019 

3. Matevski, D., 
Cvetkovska-
Gjorgjievska, A., Prelić, 
D. Hristovski, S., 
Naumova, M., Deltshev, 
Ch. (2019) 

Distribution and community structure 
of araneocoenoses Araneae) along an 
altitudinal gradient on Kozuf Mountain 
(North Macedonia). 

Biologia 75, 1963–1976, 
2019 
https://doi.org/10.2478/s
11756-020-00474-2IF = 
0,875 

 
4. Aleksandra Cvetkovska-

Gjorgjievska, Slavčo 
Hristovski, Borislav 
Guéorgiev, Dana 
Prelić, Kiril Arsovski 
(2017). 

Faunistic records of ground-beetles 
(Coleoptera:Carabidae) on Belasica 
Mountain, South-east Macedonia 

Acta zoological 
bulgarica (70), 2, 165-
177. IF=0,278, 2017 

 

5. EvgeniChehlarov, 
BorislavGuéorguiev, 
SlavčoHristovski,Luca 
Fancello,Aleksandra 
Cvetkovska-Gorgievska, 
DanaPreliќ (2016) 

Newcountryrecords,rare 
andinterestingspeciesof 
Coleoptera(Carabidae, 
Georissidae,Hydrophilidae, 
Histeridae,Geotrupidae, 
Trogidae,Scarabaeidae, 

Actazool.bulg.,68(3),2
016:331-338 
(IF=0,310)(2016). 

https://doi.org/10.2478/s11756-020-00474-2
https://doi.org/10.2478/s11756-020-00474-2


Bothrideridae,Cerylonidae, 
Zopheridae,Tenebrionidae, 
Salpingidae,Curculionidae) 
fromtheBalkanPeninsula 

12.3 Најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред.  
број 

Автори Наслов Издавач/Година 

1. Taseska A., Blazhevska 
R., Cvetkovska-
Gjorgjievska A.,  Prelic 
D., Hristovski S. (2018). 

Arthropod community structure on 
Jablanica Mt., South-West R. 
Macedonia  

Drugi kongres biologa 
Srbije, 25-30 septembar 
2018, Kladovo 

2. D. Matevski, A. 
Cvetkovska-
Gjorgjievska, D. Prelić, 
S, Hristovski, C. 
Deltschev, M. Naumova 
(2018). 

Preliminary data of Araneae on 
mountain Kozuf.  

13 th  Croatian biological 
congress with 
International 
Participation Poreč, 19 - 
23. 09. 2018. 

3. Taseska A., Blazhevska 
R., Cvetkovska-
Gjorgjievska A.,  Prelic 
D., Hristovski S. (2018).  

Preliminary data of arthropod 
community structure on Jablanica Mt., 
South-West R. Macedonia. 

13 th Croatian biological 
congress with 
International 
Participation Poreč, 19 - 
23. 09. 2018.  

4. Taseska A., Cvetkovska-
Gjorgjievska A., Prelic 
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EAU 10th South 
Eastern European 
Meeting, Belgrade 

2014 

5. Saidi S., Popov Z., 
Stavridis S., Janevska 
V., Panov S.  
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Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Rebok, K., Jordanova, M., 
Slavevska-Stamenković, 
V.,Ivanova, L., Kostov, V., 
Stafilov, T., Rocha, E. 

Frequencies of erythrocyte nuclear 
abnormalities and of leucocytes in 
the fish Barbus peloponnesius 
correlate with a pollution gradient 
in the River Bregalnica 
(Macedonia) 

Environmental 
Science and Pollution 
Research, 24: 10493-
10509, 2017 

2. Klekovska, D., Slavevska-
Stamenković,V., Smiljkov, 
S., Hinić, J., Rebok, 
K.&Janeska, B. 

Forensic use of Chrysomya 
albiceps (Wiedemann, 1819): the 
first cases indicating posmortem 
interval for human corpses in 
Republic of Macedonia 

J Entomol Zool Stud., 
3(3): 400-2, 2017 

3. Gloer, P., Slavevska-
Stamenković, V. & Hinić, J.  

The Stagnicola spp. of the 
Republic of Macedonia with the 
first record of Stagnicola fuscus (C. 
Pfeiffer, 1821) (Mollusca: 
Gastropoda: Lymnaeidae) 

Ecologica 
Montenegrina, 11: 6-
8, 2017 

4. Ibrahimi, H., Grapci-Kotori, 
L., Kućinić, M., Slavevska-
Stamenković, V., Rimcheska, 
B. & Bilall, A.  

A Study of Trichoptera of the 
Blinajë Hunting Reserve Including 
the First Records of Ironoqua 
dubia (Stephens, 1837) 

Journal of the 
Entomological 
Research Society, 20: 
11-19, 2018 



(Limnephilidae) from the Hellenic 
Western Balkans 

5. Marinković, N., Karadžić, B., 
Slavevska Stamenković, V., 
Pešić, V., Nikolić, V., 
Paunović, M., & Raković, M.  

Chorological and Ecological 
Differentiation of the Commonest 
Leech Species from the Suborder 
Erpobdelliformes 
(Arhynchobdellida, Hirudinea) on 
the Balkan Peninsula 

Water, 12(2): 1-14, 
2020 

10.2 
 
 
 
 
 
 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. учесник Мониторинг програма за 
сливот на реката Струмица 

УНДП 

2.  учесник Развивање на капацитети за 
одржливост на Дојранското 
Езеро 

РЕЦ (CEPF) 

3. учесник Техничка помош за 
зајакнување на 
институционалните 
капацитети за 
приближување и 
имплементација на 
законодавството за животна 
средина во областа со 
управувањето со води 

МЖСПП 

4. учесник Дистрибуција на видовите 
од родот Romanogobio во Р. 
Македонија – одговор на 
промените во животната 
средина 

МЖСПП 

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Rimcheska, B., Slavevska-
Stamenković, V., Ibrahimi, 
H.,Smiljkov, S., Ristovska, 
M. &Paunović, M. 

First record of the genus 
Helicopsyche von Siebold 
1856 (Trichoptera: 
Helicopsychidae) from the 
Republic of Macedonia 

Acta Zoologica Bulgarica, 
67 (3): 443-446, 2015 

2. Devetak, D., Slavevska-
Stamenković, V.& Sivec, I.  

Alderflies (Insecta: 
Megaloptera: Sialidae) from 
Serbia and Macedonia, with 
Notes on their Occurrence in 
the Neighbouring Balkan 
Countries 

Acta Zoologica Bulgarica, 
68 (1): 39-42, 2016 

3. Slavevska-Stamenković, 
V., Rimcheska, B., 
Vidinova, Y., Tyufekchieva, 
V., Ristovska, M., Smiljkov, 
S., &Paunović, M.&Prelić, 
D. 

Contribution to the 
knowledge of Ephemeroptera, 
Plecoptera and Trichoptera 
species from Republic of 
Macedonia: Distribution and 
conservation implication. 

Acta Zoologica Bulgarica, 
68 (2): 199-206, 2016 

4. Boeters, H. D., Glöer, P. 
&Slavevska Stamenković, V. 

The Radomaniola/Grossuana 
group from the Balkan 
Peninsula, with a description 
of Grossuana maceradica n. 
sp. and the designation of a 
neotype of Paludina 
hohenackeri Küster, 1853 
(Caenogastropoda: 
Truncatelloidea: Hydrobiidae) 

Archiv für 
Molluskenkunde 
International Journal of 
Malacology, 187-202, 
2017 



5. Jovanovska, D., Slavevska-
Stamenković, V., Avukatov, 
V., Hristovski, S., & 
Melovski, L. 

Applicability of the 
‘Watershed Habitat 
Evaluation and Stream 
Integrity Protocol’ (WHEBIP) 
in assessment of the stream 
integrity in Bregalnica River 
Basin 

International Journal of 
River Basin Management, 
1-10, 2019 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи Вкупен број: 9 
11.2 Магистерски работи Вкупен број: 4 
11.3 Докторски дисертации Вкупен број: / 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 

меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Ibrahimi, H., Slavevska-
Stamenković, V., Rimcheska, 
B., Bilalli, A., & Musliu, M.  
 
 

New data of Potamophylax 
rotundipennis (Brauer, 1857) 
and the first record of 
Stenophylax permistus 
McLachlan, 1895 
(Trichoptera: Limnephilidae) 
from Kosovo 

Natura Croatica, 25(2): 
259-266, 2016 

2. Gloer, P., Slavevska-
Stamenković, V. & Hinić, J.  

The Stagnicola spp. of the 
Republic of Macedonia with 
the first record of Stagnicola 
fuscus (C. Pfeiffer, 1821) 
(Mollusca: Gastropoda: 
Lymnaeidae) 

Ecologica Montenegrina 
11: 6-8, 2017 

3. Blazhevska, R., Prelić, D., 
Cvetkovska-Gjorgjievska, A., 
Hristovski, S., Slavevska-
Stamenković, V.& Arsovska, 
J.  

Contribution to the 
knowledge of Coleoptera 
fauna of Skopje valley and 
Vodno Mt. In R. Macedonia 

Special issues of the 
Macedonian Ecological 
Society 13, pp. 37-43, 
2017 

4. Jovanovska, D., Slavevska-
Stamenković, V., Avukatov, 
V., Hristovski, S., & 
Melovski, L.  

Applicability of the 
‘Watershed Habitat 
Evaluation and Stream 
Integrity Protocol’ (WHEBIP) 
in assessment of the stream 
integrity in Bregalnica River 
Basin.  

International Journal of 
River Basin Management, 
1-10, 2019 

5. Bilalli, A., Ibrahimi, H., 
Musliu, M., Gashi, A., 
Grapci-Kotori, L., Slavevska-
Stamenković, V., Hinić, J. & 
Geci, D. 

First record of 
Chaetopteroides kosovarorum 
Ibrahimi & Oláh, 2013 
(Insecta: Trichoptera) from 
the Republic of North 
Macedonia. 

Ecologica Montenegrina, 
23: 34-39, 2019 

6. Musliu, M., Ibrahimi, H., 
Bilalli, A., Slavevska-
Stamenković, V., Hinić, J. & 
Bozdoğan, H.  

New Records for the 
Caddisfly Fauna (Insecta: 
Trichoptera) of the Karadak 
Mountains, Western Balkans 

Journal of the 
Entomological Research 
Society 22(2): 47-56, 2020 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Boeters, H. D., Glöer, P. 
&Slavevska Stamenković, V. 

The Radomaniola/Grossuana 
group from the Balkan 
Peninsula, with a description 
of Grossuana maceradica n. 

Archiv für 
Molluskenkunde 
International Journal of 
Malacology, 187-202, 



sp. and the designation of a 
neotype of Paludina 
hohenackeri Küster, 1853 
(Caenogastropoda: 
Truncatelloidea: Hydrobiidae) 

2017 

2. Rebok, K., Jordanova, M., 
Slavevska-Stamenković, V., 
Ivanova, L., Kostov, V., 
Stafilov, T., Rocha, E. 

Frequencies of erythrocyte 
nuclear abnormalities and of 
leucocytes in the fish Barbus 
peloponnesius correlate with a 
pollution gradient in the River 
Bregalnica (Macedonia). 

Environmental Science 
and Pollution Research, 
24: 10493-10509, 2017 

3. Ibrahimi, H., Grapci-Kotori, 
L., Kućinić, M., Slavevska-
Stamenković, V., Rimcheska, 
B. & Bilall, A.  

A Study of Trichoptera of the 
Blinajë Hunting Reserve 
Including the First Records of 
Ironoqua dubia (Stephens, 
1837) (Limnephilidae) from 
the Hellenic Western Balkans 

Journal of the 
Entomological Research 
Society, 20: 11-19, 2018 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Slavevska-Stamenković, V., 
Smiljkov, S., Hinić, J., 
Karaouzas, I., Ibrahimi, H.  
 

First record of Rhyacophila 
pubescens (Trichoptera: 
Rhyacophilidae) in Republic 
of North Macedonia with 
notes on the ecology and 
distribution of the species 

14th International 
Congress on the 
Zoogeography and 
Ecology of Greece and 
Adjacent Regions 
(ICZEGAR), 27 - 
30.06.2019 Thessaloniki, 
Greece. 

2. Slavevska-Stamenković, V., 
Hinić, J., Grabowski, M., 
Mamos, T., Ibrahimi, H., 
Kučinić, M.  

DNA barcoding the caddisfly 
(Trichoptera) fauna of the 
upper part of Kriva Reka river 
watershed (Osogovo Mt.): 
establishing the first DNA 
barcode reference library for 
caddisfly species in Republic 
of North Macedonia 

14th International 
Congress on the 
Zoogeography and 
Ecology of Greece and 
Adjacent Regions 
(ICZEGAR), 27 - 
30.06.2019 Thessaloniki, 
Greece. 
 
 

3. Slavevska Stamenković, V., 
Hinić, J., Dinova, D., 
Stefanovska, N.  

Identification of the most 
important freshwater habitats 
for the conservation of 
threatened decapod 
crustacean, freshwater mussel 
and dragonfly species in 
Republic of Macedonia 

International Conference 
Adriatic Biodiversity 
Protection – 
AdriBioPro2019, 7-10 
April 2019, Kotor, 
Montenegro. 

 4. Bilalli, A., Ibrahimi, H., 
Musliu, M., Gashi, A., 
Grapci-Kotori, L., Slavevska-
Stamenkovič, V., Hinić, J. & 
Geci, D.  

First record of 
Chaetopteroides kosovarorum 
Ibrahimi & Oláh, 2013 
(Insecta: Trichoptera) from 
the Republic of North 
Macedonia 

8th International 
Symposium of Ecologists 
– ISEM8, 2-5 October 
2019, Budva, Montenegro. 

 
 

1. Име и презиме Катерина Ребок 
2. Дата на раѓање 28-VII-1972 
3. Степен на образование VIII/1 
4. Наслов на научниот степен Доктор на биолошки науки 
5. Каде и кога го завршил Образование Година Институција 
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6. 

Подрачје, поле и област на научниот 
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Поле Подрачје Област 
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науки 

Биологија Цитологија и 
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9. 

Списокнапредметикоинаставникотгиводиодделнозапрвиот, вториот и третиотциклус 
настудии 

9.1 
 
 

Список на предмети кои наставникот ги води на првиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студијска програма / Институција 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Општа зоологија 
 
Зоологија 
Цитологија 
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Радијациона биологија 
Токсиколошка хистопатологија на риби 

Биологија-хемија/Институт за биологија 
/ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 

9.2 
 

Список на предмети кои наставникот ги води на вториот  циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/Институција 
 

1. 
2. 
3. 
 
4. 
5. 
6. 
7. 

Структура и функција на клетката 
Стереологија и алометрија 
Одбрани поглавја од микроскопски 
техники 
Одбрани поглавја од микроанатомија 
Функционална хистологија 
Хистолошки биомаркери 
Хистопатологија на риби 

Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 

9.3 
 

Список на предмети кои наставникот ги води на третиот  циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/Институција 
 

1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
4. 
5. 

Методологија на научно истражувачка 
работа со примена и примери во 
подрачјето на цитологија и хистологија 
Одбрани поглавја од функционална 
хистологија 
Одбрани поглавја од анимална 
хистопатологија 
Одбрани поглавја од микроанатомија 
Хистопатолошки биомаркери 

Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
 
 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 



6. 
7. 

Биологија на развиток 
Хистолошка анализа 

Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 

10. 

Селектирани резултати во последните пет години 

10.1 

Ред. 
Број Автори Наслов Издавач/Година 

1. 
Jordanova, M., Rebok, 
K., Spasova, A., 
Roganovic-Zafirova, D. 

Gill lesions in Prespa barbel (Barbus 
prespensis) inhabiting a polluted area 
of Lake Prespa. 

Archives of Biological 
Sciences, (2017), 
69(2):285-289. 

2. 

Jordanova, M., Rebok, 
K., Dragun, Z., Ramani, 
Sh., Ivanova, L., Kostov, 
V., Valić, D., Krasnići, 
N., Marijić, V., 
Kapetanović, D. 

Effects of heavy metals pollution on 
pigmented macrophages in kidney of 
Vardar chub (Squalius vardarensis 
Karaman). 

Microscopy Research 
and Technique, (2017), 
80(8):930-935. 

3. 

Rebok, K., Jordanova, 
M., Slavevska-
Stamenković, V., 
Ivanova, L., Kostov, V., 
Stafilov, T., Rocha, E. 

Frequencies of erythrocyte nuclear 
abnormalities and of leucocytes in the 
fish Barbus peloponnesius correlate 
with a pollution gradient in the River 
Bregalnica (Macedonia). 

Environmental Science 
and Pollution 
Research, (2017), 24: 
10493-10509. 

4. 

Hadzi-Petrushev, N., 
Angelovski, M., Rebok, 
K., Mitrokhin, V., 
Kamkin, A., Mladenov, 
M. 

Antioxidant and anti-inflammatory 
effects of the monocarbonyl curcumin 
analogues B2BrBC and C66 in 
monocrotaline-induced ventricular 
hypertrophy. 

J Biochem Mol 
Toxicol.  (2019) 
Article DOI: 
10.1002/jbt.22353. 

5. 

Ivanova, L., Rebok, K., 
Jordanova, M., Dragun, 
Z., Kostov, V., Ramani, 
Sh., Valić, D., Krasnići, 
N., Filipović Marijić, V., 
Kapetanović, D. 

The effect of different pollutants 
exposure on the pigment content of 
pigmented macrophage aggregates in 
the spleen of Vardar chub (Squalius 
vardarensis Karaman, 1928). 

Microscopy Research 
and Technique, (2020), 
Article DOI: 
10.1002/jemt.23506 

10.2 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
Број 

Раководител/Учесник 
 

Наслов 
 

Финансиер 
 

1. 

учесник Проценка на достапноста и 
влијанието на металите врз рибните 
популации во реките кои се под 
влијание на рударски активности 

МОН 

2. учесник Развивање на капацитети за 
одржливост на Дојранското Езеро 

РЕЦ (CEPF) 

3. 

учесник Дистрибуција на видовите од родот 
Romanogobio во Р. Македонија – 
одговор на промените во животната 
средина 

МЖСПП 

10.4 

Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
Број Автори Наслов Издавач/Година 

1. 

Jordanova, M., 
Hristovski, S., Musai, 
M., Boškovska, V., 
Rebok, K., 
Dinevska-Ќovkarovska, 
S., Melovski, Lj. 

Occurrence and intensity of hepatic 
capillariasis in the barbel (Barbus 
rebeli) from the river Crn Drim in the 
Republic of Macedonia. 

Macedonian Journal of 
Ecology and 
Environment, (2018),  
20(1-2): 31-35. 

2. 

Jordanova, M., Rebok, 
K., Rocha, M.J., Rocha, 
E. 

Histochemical Evaluation of Iron 
Content in the Liver of Wild Female 
Ohrid Trout (Salmo letnica Kar.)Along 
the Breeding Cycle. 

Contributions, Sec. 
Nat. Math. Biotech. 
Sci., MASA, (2018), 
37(2): 129–133 

3. 
Hristovski, S., 
Jordanova, M., Musai, 
M., Boškovska, V., 

Heavy metals in water and sediments 
of Crn Drim river. 

Macedonian Journal of 
Ecology and 
Environment, (2019), 



Rebok, K., 
Dinevska‑ Ќovkarovska, 
S., Melovski, Lj. 

21(1-2): 73-78. 

11. 

Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 9 
11.2 Магистерски работи 0 
11.3 Докторски дисертации 0 

12. 

За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните четири/пет години 

12.1 

Научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или 
меѓународни научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет 
години 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/Година 

1. 

Maja Jordanova, 
Katerina Rebok, Maria 
João Rocha and Eduardo 
Rocha 

Changes in cooper load in hepatocytes 
of Ohrid trout in relation to the 
ovarian maturation cycle 

Toxicology & 
Environmental 
Chemistry (2020) 

2. 

Maja Jordanova, Slavčo 
Hristovski, Musa Musai, 
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Macedonia. 

Science of the total 
environment (2017) 

12.2 

Најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни 
списанија со импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/Година 

1. 

Rebok, K., Jordanova, 
M., Slavevska-
Stamenković, V., 
Ivanova, L., Kostov, V., 
Stafilov, T., Rocha, E. 

Frequencies of erythrocyte nuclear 
abnormalities and of leucocytes in the 
fish Barbus peloponnesius correlate 
with a pollution gradient in the River 
Bregalnica (Macedonia). 

Environmental 
Science and Pollution 
Research, (2017), 24: 
10493-10509. 

2. Ivanova, L., Rebok, K., 
Jordanova, M., Dragun, 

The effect of different pollutants 
exposure on the pigment content of 

Microscopy Research 
and Technique, 



 
 
 

Z., Kostov, V., Ramani, 
Sh., Valić, D., Krasnići, 
N., Filipović Marijić, V., 
Kapetanović, D. 

pigmented macrophage aggregates in 
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(IF= 0.754) 

 3.   
 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Natalija ATANASOVA-
PANCEVSKA, Dzoko 
Kungulovski  

 

Microbial silver nanoparticles- a 
promising nanoweapon against 
different bacterial strains. 
International Virtual Conference 
on Advanced Nanomaterials and 
Applications. 

VCAN2020. 17-19, 
June, 2020 (oral) 

 2. Natalija ATANASOVA-
PANCEVSKA, Dzoko 
Kungulovski 

Plant extracts against 
microorganisms causing food 
spoilage. 

INTERNATIONAL 
NUTRITION 
CONFERENCE2K20. 
“Sparking Talented 
Food and Nutrition 
Community 
Internationally” 22nd - 
23rd July 2020 (Online) 
(Guest Speaker). 

 3. Natalija ATANASOVA-
PANCEVSKA, Dzoko 
Kungulovski  

A new laboratory derived 
microbial silver nanoweapon 
against different bacteria. 

International Virtual 
Conference of 
Biotechnology research 
Center 2020. August 
25th-26th, 2020 (oral) 

 4. Dzoko Kungulovski, 
Natalija ATANASOVA-
PANCEVSKA   

Isolation and characterization of 
Ethanol-producing yeasts from 
Macedonian wineyards. 

International 
Conference 
“Agriculture for Life, 
Life for Agriculture”, 
June 4-6, 2020 
Bucharest, Romania 
(oral) 

 5. Natalija ATANASOVA-
PANCEVSKA, Dzoko 
Kungulovski 

Pinus spp. from North 
Macedonia- promising source for 
antimicrobial substances. 

2nd International 
Conference of Applied 
Sciences, Engineering 
and Mathematics 
(ICASEM 2020), 4-6 



 
 
 

June, 2020, Skopje 
(oral) 

 6. Edril Ismail,  Kungulovski 
Ivan, ATANASOVA-
PANCEVSKA Natalija, 
Kungulovski Dzoko  
(2019).  

Isolation Adaptation and 
Determination of Microorganisms 
for Biodegradation of Phenol 
from Wastewater. 

Abstract Book. World 
Conference on 
Sustainable Life 
Sciences (WOCOLS 
2019). Budapest, 
Hungary, June 30- July 
07, 2019. (oral) 

1. Имеипрезиме АЛЕКСАНДРАЦВЕТКОВСКА-ЃОРГИЕВСКА 
2. Датанараѓање 06.11.1979 
3. Степеннаобразование VIII 
4. Насловнанаучниотстепен Докторнабиолошкинауки 
5. Кадеикогагозавршил 

образованиетоодносносестекналсо 
наученстепен 

Образование Година Институција 
Дипл.инжинер 
побиологија 

2003 Биологија/ПМФ,УКИМ,Ск
опје 

М-рна 
биолошки 
науки 

2008 Биологија/ПМФ,УКИМ,Ск
опје 

Д-рна 
биолошки 
науки 

2015 Биологија/ПМФ,УКИМ,Ск
опје 

6. Подрачје,полеиобластнанаучниот 
степенмагистер 

Подрачје Поле Област 
Природно- 
математички 
науки 

Биологија Екологија 

7. Подрачје,полеиобластнанаучниот 
степендоктор 

Подрачје Поле Област 
Природно- 
математички 
науки 

Биологија Екологија 

8. Доколкуе воработенодносдасе 
наведеинституцијатакадеработии 
звањетовокоееизбранивокоја област 

Институција Звањевокоееизбраниобласт 
Биологија/ПМФ, 
УКИМ,Скопје 

Вонреден 
професородобластанаанималнаекологиј
аи зоогеографија 

 Списокнапредметикоинаставникотги водиодделнозапрвиот,вториотитретиотциклуснастудии 
9. 9.1 Списокнапредметикоинаставникотги водинапрвиотциклуснастудии 

Ред. 
број 

Насловнапредметот Студискапрограма/институција 

1. Анималнаекологијасозоогеографија Биологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 
2. Основинаекологијаи еволуција Молекуларна биологија со 

 3. Екологија на антропогени екосистеми Екологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 
4. Здравствена екологија Нутриционизам, Биохемија и 

физиологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 
 5. Биоми Биологија, Екологија, Биохемија и 

физиологија, Молекуларна биологија со 
генетика/ПМФ,УКИМ,Скопје 

 6. Популационаекологијаиматематичко 
моделирање 

Биологија, Екологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 

 7. Математичко моделирање во биологијата Биологија, Екологија, Биохемија и 
физиологија, Молекуларна биологија со 
генетика /ПМФ,УКИМ,Скопје 

 8. Мониторинг на терестрични 
инвертебрати 

Молекуларна биологија со 
генетика/ПМФ,УКИМ,Скопје 



9.2 Списокнапредметикоинаставникотги водина вториотциклуснастудии 
Ред. 
број 

Насловнапредметот Студискапрограма/институција 

1. Заедницииекосистеми Екологија и Биосистематика 
 2. Екологијанаекосистемите Екологија и Биосистематика 
 3. Систематикаифилогенијанаодредена 

групаорганизми 
Екологија и Биосистематика 
/ПМФ,УКИМ,Скопје 

4. Одбранипоглавјаодпопулациона 
екологија 

Екологија и Биосистематика 
/ПМФ,УКИМ,Скопје 

5. Одбранипоглавјаодтерестрична 
екологија 

Екологија и Биосистематика 
/ПМФ,УКИМ,Скопје 

6. Организами средина Екологија и Биосистематика 
/ПМФ,УКИМ,Скопје 

7. Современиистражувањавоекологијата Екологија и Биосистематика 
/ПМФ,УКИМ,Скопје 

8. Принципииметодинаеколошки 
истражувања 

Екологија и Биосистематика 
/ПМФ,УКИМ,Скопје 

 9. Принципииметодинатаксономски 
истражувања 

Екологија и Биосистематика 
/ПМФ,УКИМ,Скопје 

 10. Екологија на загадена средина  Екологија и Биосистематика 
/ПМФ,УКИМ,Скопје 

 11. Современиистражувањавотаксоном
ијата  

Екологија и Биосистематика 
/ПМФ,УКИМ,Скопје 

 12. Одбрани поглавја од биографија Екологија и Биосистематика 
/ПМФ,УКИМ,Скопје 

 13. Ентомологија Екологија и Биосистематика, 
Молекуларна биологија со генетика 
/ ј   14. Диверзитет на безрбетна фауна на 

РМ 
Екологија и Биосистематика 
/ПМФ,УКИМ,Скопје 

 15. Вектори на заразни болести Микробиологија, Биохемија и 
физиологија, Молекуларна биологија со 
генетика /ПМФ,УКИМ,Скопје 

 16. Урбана фауна Форензичка 
биологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 

 17. Одбрани поглавја од форензичка 
биологија 

Форензичка 
биологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 

 18. Диверзитет на безрбетна фауна на 
РМ 

Едукација во наставата по биологија/ 
ПМФ,УКИМ,Скопје 

9.3 Списокнапредметикоинаставникотги водинатретиотциклуснастудии 
Ред. 
број 

Насловнапредметот Студискапрограма/институција 

1. Анализаивалоризацијанабезрбетната фауна Биологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 

2. Биологија и екологија на анимални популации 
и заедници 

Биологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 

3. Анализа на податоци во биологијата 
 

Биологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 

4. Здравствена екологија Биологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 

5. Биологија на развиток Биологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 

6. Биологија на инвазивни видови Биологија/ПМФ,УКИМ,Скопје 

10. Селектиранирезултативопоследнитепетгодини 
10.1 Релевантнипечатенинаучнитрудови(допет) 



Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 
 

1. 

Cvetkovska-Gjorgievska, 
A.,Prelić D., Hristovski, S., 
Slavevska-Stamenkovic V., 
Ristovska M. (2020) 

Altitude and vegetation effects on 
epigaeic arthropod fauna from 
Belasica Mt. (south-east 
Macedonia) 

Contributions, Section of 
Natural, Mathematical and 
Biotechnical Sciences, 
MASA, Vol. 41, No.1. pp 5-

 
 

 
 
 
 

2. 

Matevski, D., Cvetkovska-
Gjorgjievska, A., Prelić, 
D. Hristovski, S., Naumova, 
M., Deltshev, Ch.   (2020) 

Distribution and community 
structure of araneocoenoses 
(Araneae) along an altitudinal 
gradient on Kozuf Mountain (North 
Macedonia) 

Biologia 75, 1963–1976 
https://doi.org/10.2478/s117
56-020-00474-2IF = 0,875, 
2020 

 
 

3. 

Zvezdana S. Jovanović, 
Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska, Dana Prelić, 
Dragan Ž. Antić, Slobodan 
E. Makarov (2019) 

Checklist of the millipedes 
(Myriapoda: Diplopoda) of the 
Republic of North Macedonia 

Arthropoda Selecta 28 (2): 
191-205 IF = 0,633, 2019 

 4. Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgievska, Ivailo Dedov, 
Slavcho Hristovski, Mario 
Langourov, Stanislava 
Lazarevska, Dana Prelik, 
Nikolay Simov (2019) 

New records of allochtonous, 
invasive and pest invertebrate 
species from the Republic of 
Macedonia 

Ecologica Montenegrina, 20: 
56-70 

2019 

  5. Georgi Georgiev, Denis 
Gradinarov, Ognyan Sivilov, 
Ilia Gjonov, Danail 
Doychev, Victor Gashtarov, 
Aleksandra Cvetkovska 
Gjorgjievska, Vladimir 
Sakalian (2019) 

A check list and areography of 
longhorn beetles (Coleoptera: 
Cerambycidae) in Belasitsa 
Mountain, Bulgaria and North 
Macedonia 

ZooNotes 2019 Supplement 
8. 2019 
 

10.2 Учествово научно-истражувачки националниимеѓународнипроекти(допет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

 1.  
 
 
COST 

COST Project CA18207 - 
Biodiversity of temperate forest taxa 
orienting management sustainability 
by unifying perspectives 

2019-2021 

  

GEF/UNEP 

Achieving Biodiversity 
Conservation through Creation 
andEffective Management 
ofProtected Areas and 
Mainstreaming Biodiversity 
andLandUse Planning”. Component: 
Valorisation ofBiodiversity 
ofSharrMountain 

2017-2019 

  
Фармахем, Македонско 
еколошко друштво 

Статус и распространување на 
видовите тврдокрилци од значење 
за Европската унија и 
воспоставување на Натура 2000  

2017-2020 

https://doi.org/10.2478/s11756-020-00474-2
https://doi.org/10.2478/s11756-020-00474-2


  

Меѓугранична соработка 
помеѓу Грција и С. 
Македонија, поддржана од 
Европската Унија 

Студија за биолошката 
разновидност на копнената 
безрбетна фауна во Југоисточниот 
плански регион на Република 
Северна Македонија, 2019. 
“Заеднички стратегии за заштита 
на биолошката разновидност и 
одржлив развој на билатералнaта 
мрежа на заштитени подрачја - 
COMBINE2PROTECT” 

2019 

  
Деконс Ема, Македонско 
еколошко друштво 

Студија за 
ревалоризација/валоризација на НП 
Пелистер  

2019 

10.3 Печатеникнигивопоследнитепетгодини(допет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

  1. Дана Прелиќ, Александра 
Цветковска Ѓорѓиевска, 
Викторија Бошеска  

Здравствена екологија - 
практикум 

Интерна скрипта, 2020 

  2. Дана Прелиќ, Александра 
Цветковска Ѓорѓиевска, 
Викторија Бошеска 

Екологија на антропогени 
екосистеми-практикум 

Интерна скрипта 2020 

  3. Дана Прелиќ, Александра 
Цветковска Ѓорѓиевска, 
Викторија Бошеска 

Анимална екологија со 
зоогеографија – практикум и 
скрипта 

Интерна скрипта, 2020 

  4. Дана Прелиќ, Александра 
Цветковска Ѓорѓиевска 

Математичко моделирање во 
биологијата-практикум 

Интерна скрипта, 2017 

  5. Дана Прелиќ, Александра 
Цветковска Ѓорѓиевска 

Основи на екологија и 
еволуција-практикум и 
скрипта 

Интерна скрипта, 2016 

  6. Дана Прелиќ, Александра 
Цветковска Ѓорѓиевска, 
Викторија Бошеска 

Општа екологија - 
практикум 

Интерна скрипта, 2016 

 10.4 Печатенистручнитрудовивопоследнитепетгодини(допет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

   Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska, Slavčo 
Hristovski, Dana Prelić, 
Lucija Šerić Jelaska, 
Valentina Slavevska-
Stamenković, Milica 
Ristovska (2017) 

Body size and mean individual 
biomass variation of ground-
beetles community 
(Coleoptera: Carabidae) as a 
response to increasing altitude 
and associated vegetation 
types in mountainous 
ecosystem 

Biologia 72 (9): 1059—1066(IF 
0.759). 2017 

 

   Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska, Slavčo 
Hristovski, Borislav 
Guéorgiev, Dana Prelić, Kiril 
Arsovski (2017) 

Faunistic records of ground-
beetles (Coleoptera:Carabidae) 
on Belasica Mountain, South-
east Macedonia 

Acta zoological bulgarica (70), 2, 
165-177. IF=0,278. 2017 

 

   Dragan Matevski, Dana 
Prelić, Aleksandra 
Cvetkovska-Gjorgjievska, 
Christo Deltschev (2017) 

Ecology and distribution of the 
araneocenosis in the Skopje 
and Malesh valleys in the 
Republic of Macedonia 

Macedonian Journal of Ecology 
and Environment Vol. 19  issue 1, 
2017 

 



   Radmila Blazhevska, Dana 
Prelić, Aleksandra 
Cvetkovska-Gjorgjievska, 
Slavčo Hristovski, 
ValentinaSlavevska-
Stamenkovic, Julijana 
Arsovska (2017) 

Contribution to the knowledge 
of Coleoptera fauna of Skopje 
valley and Vodno Mt. InR. 
Macedonia 

Proceedings of the 5th Congress of 
the ecologists of Macedonia with 
International participation. 2017 

 

   Ristovska, M., Arsovska, J., 
Kostov, V., Cvetkovska 
Georgievska, A., Prelik, D., 
and Radevska K. (2017) 

First record of black 
bullhead Ameiurus 
melas (Pisces, Ictaluridae) in 
R. Macedonia 

Macedonian Journal of Ecology 
and Environment. Vol 19, (11), 28-
35, 2017 

 
11. Менторстванадодипломски,магистерскиидокторскистудии 

11.1 Дипломскиработи 19 
11.2 Магистерскиработи 1 
11.3 Докторскидисертации    / 

12. Заменторинадокторскитрудовиселектиранирезултативопоследнитечетири/петгодини 
12.1 Доказзапечатенинаучноистражувачкитрудовивомеѓународнинаучнисписанијаили 

меѓународнинаучнипубликацииво даденотополе(дошест)вопоследнитепетгодини 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Cvetkovska-Gjorgievska, 
A.,Prelić D., Hristovski, S., 
Slavevska-Stamenkovic V., 
Ristovska M. (2020) 

Altitude and vegetation 
effects on epigaeic arthropod 
fauna from Belasica Mt. 
(south-east Macedonia) 

Contributions, Section of Natural, 
Mathematical and Biotechnical 
Sciences, MASA, Vol. 41, No.1. 
pp 5-12 

2020 
2. Aleksandra Cvetkovska-

Gjorgievska, Ivailo Dedov, 
Slavcho Hristovski, Mario 
Langourov, Stanislava 
Lazarevska, Dana Prelik, 
Nikolay Simov (2019) 

New records of allochtonous, 
invasive and pest invertebrate 
species from the Republic of 
Macedonia 

Ecologica Montenegrina, 20: 56-
70, 2019 

 

3. Georgi Georgiev, Denis 
Gradinarov, Ognyan Sivilov, 
Ilia Gjonov, Danail 
Doychev, Victor Gashtarov, 
Aleksandra Cvetkovska 
Gjorgjievska, Vladimir 
Sakalian (2019) 

A check list and areography 
of longhorn beetles 
(Coleoptera: Cerambycidae) 
in Belasitsa Mountain, 
Bulgaria and North 
Macedonia 

ZooNotes 2019 Supplement 8, 
2019 

 

4. Ristovska, M., Arsovska, J., 
Kostov, V., Cvetkovska 
Georgievska, A., Prelik, D., 
and Radevska K. (2017) 

First record of black 
bullhead Ameiurus 
melas (Pisces, Ictaluridae) in 
R. Macedonia  

Macedonian Journal of Ecology 
and Environment. Vol 19, (11), 28-
35, 2017 

 
5. DraganMatevski,Dana 

Prelić,Aleksandra 
Cvetkovska- 
Gjorgjievska,Christo 
Deltschev 

Ecologyanddistributionof 
thearaneocenosisinthe 
SkopjeandMaleshvalleys 
intheRepublicof Macedonia 

MacedonianJournalofEcologyand 
EnvironmentVol.19issue1 (2017) 

6. Radmila Blazhevska, Dana 
Prelić, Aleksandra 
Cvetkovska-Gjorgjievska, 
Slavčo Hristovski, 
ValentinaSlavevska-
Stamenkovic, Julijana 
Arsovska (2017) 

Contribution to the 
knowledge of Coleoptera 
fauna of Skopje valley and 
Vodno Mt. in R. Macedonia 

Proceedings of the 5th Congress of 
the ecologists of Macedonia with 
International participation (2017) 

 

12.2 Доказзанајмалкудвапечатенинаучноистражувачкитрудовивомеѓународнинаучнисписанијасоимпа
ктфакторводаденотополевопоследнитепетгодини 



 Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska, Slavčo 
Hristovski, Dana Prelić, 
Lucija Šerić Jelaska, 
Valentina Slavevska-
Stamenković, Milica 
Ristovska (2017) 

Body size and mean individual 
biomass variation of ground-
beetles community 
(Coleoptera: Carabidae) as a 
response to increasing altitude 
and associated vegetation types 
in mountainous ecosystem 

Biologia 72 (9): 1059—1066(IF 
0.759). 2017 

2. Zvezdana S. Jovanović, 
Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska, Dana Prelić, 
Dragan Ž. Antić, Slobodan 
E. Makarov (2019) 

Checklist of the millipedes 
(Myriapoda: Diplopoda) of the 
Republic of North Macedonia 

Arthropoda Selecta 28 (2): 191-205 
IF = 0,633, 2019 

3. Matevski, D., Cvetkovska-
Gjorgjievska, A., Prelić, 
D. Hristovski, S., Naumova, 
M., Deltshev, Ch. (2019) 

Distribution and community 
structure of araneocoenoses 
Araneae) along an altitudinal 
gradient on Kozuf Mountain 
(North Macedonia) 

Biologia 75, 1963–1976, 2019 
https://doi.org/10.2478/s11756-
020-00474-2IF = 0,875 
 

4. Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska, Slavčo 
Hristovski, Borislav 
Guéorgiev, Dana Prelić, Kiril 
Arsovski (2017) 

Faunistic records of ground-
beetles (Coleoptera:Carabidae) 
on Belasica Mountain, South-
east Macedonia 

Acta zoological bulgarica (70), 2, 
165-177. IF=0,278, 2017 

 

5. EvgeniChehlarov, 
BorislavGuéorguiev, 
SlavčoHristovski,Luca 
Fancello,Aleksandra 
Cvetkovska-Gorgievska, 
DanaPreliќ(2016) 

Newcountryrecords,rare 
andinterestingspeciesof 
Coleoptera(Carabidae, 
Georissidae,Hydrophilidae, 
Histeridae,Geotrupidae, 
Trogidae,Scarabaeidae, 
Bothrideridae,Cerylonidae, 
Zopheridae,Tenebrionidae, 
Salpingidae,Curculionidae) 
fromtheBalkanPeninsula 

Actazool.bulg.,68(3),2016:331-338 
(IF=0,310)(2016). 

6. SlavčoHristovski, 
AleksandraCvetkovska- 
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вредност од постигнатиот успех по сите предмети, и се изразува со 
децимален број, пресметан до две децимали. 
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квалификација 
 

5.2. Професионален статус (ако е 
применливо) 

Звањето доктор по биолошки науки - биохемија и физиологија е основа 
за професионален статус во домашни и меѓународни институции за 
апликативна и истражувачка работа, особено за биохемиски, 
физиолошки, биотехнолошки, микробиолошки и други лаборатории од 
сродни области. 

6. Дополнителни информации 
6.1. Дополнителни информации за 

студентот  

6.2. Дополнителни информации за 
високообразовната установа 

Универзитет Св. Кирил и Методиј 
Природно-математички факултет 
Архимедова 3, 1000 Скопје 
www.pmf.ukim.edu.mk и www.ib.pmf.ukim.edu.mk. 
тел. 02/ 3249-615 

7. Заверка на додатокот на дипломата 

7.1. Датум и место  

7.2. Име и потпис декан/директор на единицата                     ректор на УКИМ  
              (лево)                                                       (десно) 

7.3. Функција на потписникот         декан/директор                                            ректор   

7.4. Печат       печат на единицата                                 печат на УКИМ                 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/
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Прилог бр. 6 
Статут на вискообразовната установа (на УКИМ и на единицата) – линк до веб-страницаите 
Извештај од последна самоевалуација (на УКИМ и на единицата) – линк до веб-страниците 
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Прилог бр. 7 
Копии  од од решенија на акредитирани ментори на докторски труд (само доколку се бара 
реакредитација на студиска програма) 
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Прилог бр. 8 
Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Агенцијата  
за акредитација и евалуација на високото образование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



!  . i  ,  !

I  . i

N,o{ /o/0

$

Bps ocnoea Ha LtfleH 71 c;raa 2 annnea 4 u qnen 104 crae 2 oA 3axoHor 3a BmcoKoro
o6pasoeaHne ("Cnyx6eu aecHNx Ha Peny6nrra Maxegonrja" 6poj 35i08, 10318, 2619,
83/09, gg/09,11511A, 17111,51111, 123112, 15113, 24113, 41114, 116114, 130114, 10115,
20115,98/15, 154115, 30/2016, 127116),  ogOopor 3a aKpeAhraqnja n esanyaqnja na
Bl4coKoro o6pasoeaHhe Ha Peny6nrara Maxe4oHnja, Ha ceojara 5 ce,qnrqa ogpxaHa Ha
01 .03.201 8 rogrHa, AoHece

PEI .UEH14E

3a aKpeAnraquja Ha cryAl4cKura nporpaMa Eraonorraja - 6noxeuuja u $uruonoruja,
Tper qHKnyc cryAnt4 na flpnpoAHo - MareMarhvrn $aryflTer npn Ynlreeplurer ,,Ce.
Kupun ra Meroguj" eo Cronje

1. Ce aKpeAurl4pa crygt4cKara nporpaua Enonorraja - 6uoxenauja u Susnonoruja,
Tper qhKnyc cry4t u Ha ilpupogHo - MareMarnvxra $aryfirer npr Yxueepsurer ,,Ce.
Kupr'rn n Merognj" Bo Cronje cor.nacHo Knacr,r$raxaqnjata Ha HayqHo-r4crpaxyBaqKlr
no4pavja, nonnhba r o6nacrn cnope4 rvreiyHapogHara Opacxarmesa rcnacra$lrraqraja r<oja e
AaAeHa raxo flprnor 1 Ha Ypeg6ara 3a HopMarilBnre i l craHAap4hre 3a ocHoBaFbe Ha
aNcoxoo6pa3oBHl4 ycraHoBlt i l  3a Bp[ueFbe BrcoKoo6pasoaHa gejHocr (,,Cnyx6eH BecHnK Ha
Peny6nura Maregon vja" 6p.103/10, 168110 n 10111).

2. CtypvrcKara nporpaMa orq roqKa 1 Ha oea pelleHile e Bo rpaeFbe oA 3 rognnr
(iuecr ceruecrpn).

3. I-lo 3aBprlJeHhre cryAr4l4 Ha crygllcKara nporpaMa oA TocKa 1 o4 oaa peueHue,
cryAeHTor ce creKHyBa co 180 EKTC u co 3BaFbe:
- f iorrop no 6uonoruKu HayKr,r - 6raoxeuuja u $r,rsraononaja
HayvHo - LrcrpaxyBaqKo noppavje: t-lpmpogHo - MareMarhqKr4 HayKLr
Hayviro - LlcrpaxyBaqKo none: Enonorrja
Hay*rHo - l4crpaxyBaqKo o6naci:,, Ehoxervrraja r Suslronorrja

' ' . , = . ' - ' ' . . . .
4' Axpegnraqujara na cryrqilcKara nporpaMa oA ToLtKa 1 Ha oea peureHr,re,e aa nepr,rog

oA rp14 (l l l  qi,rrnyc) y.re6r-rra roALrH14, novHyaajxn og yve6narcz01gl2oig
:

5. Cea perueHile e KoHeqHo ra eneiyaa eo cnn; co.AeHor r. aon"iyBaFbero.



PE IIYE III/I.K A M AKEEO H 7II A
oAEOp 3 A AKPEAT4TAUI'4,I A 14 EBAJTyATIT4IA
HA BI{COKOTO OEPA3OBAHI4E

O6pa3noxeHne

Bps ocHoBa Ha ,qoHeceHara o4nyKa Ha HacraeHo-HayqHhor coBer Ha
[1pnpo4no - MareMarnqKil $axynrer, Tper qilKnyc crygr4cKilTe nporplnrra ,,Enonoruja -
6noxenanja n Sneuonornja", Ha 30.01 .2018 roAnHa Ao O46opor 3a axpe4raraqlr j i  v
eaanyaquja Ha Bl4coKoro o6paaoeaHne Bo PM .qocraBh npeAnor 3a nprasartarue Ha
ena6opar 3a aKpeAuraqraja Ha npeAMerHara cryAr4cKa nporpaMa.

Og6opor 3a aKpeAhraqrzrja n eBanyallnja na BilcoKoro o6pasoaanne Bo PM, na 4
ceAHilqa oApxaHa ua 15.03.2018, Soprrl t i lpa crpy.qHa KoMl/c14ja aa oqeHKa Ha AocraBeHhor
npeAnor i l  Bp3 ocHoBa Ha no3ul4BHara oqeHKa coApxaHa I h3Beurajor na crpyqHara
xolrcrja, Ha caojara 5 ceAHilLla oApxaHa Ha 01.03.2018 roAilHa, oAnyLr4 KaKo Bo
Ahcno3ilTt4BoT Ha OBa peueHne.

l-lperce4aren
Ha Og6opor 3a aKpegnraqnja vt eeanyaqraja

Ha BilcoKoro o6pasoBaHile

Bnago KaM6oecxr"^".fr
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Прилог бр. 9 
Договори за закуп 
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Прилог бр.10 
Копија од Решението за исполнувањена услови за почеток со работа на студиската програма, 
издадено од Министерството за образобание и наука на Република Северна Македонија 
 
 
 

 
 
 





       УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 
       ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - СКОПЈЕ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ  СКОПЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје,  2016.  

 
 
 
 
 

  

  



1. ВОВЕД И ЦЕЛИ НА ПРОЦЕСОТ НА САМОЕВАЛУАЦИЈА 

1.1 Цели на самоевалуацијата 
Самоевалуацијата на Природно-математичкиот факултет во 

Скопје (ПМФ)  е дел од процесот за евалуација на неговиот квалитет и е 
дел од постапката на акредитација според законските акти на Република 
Македонија. Нејзините три главни цели се: 
• да претстави краток и содржаен преглед на наставно-образовниот 
процес, просторните можности и опременоста на факултетот, научно-
истражувачката работа, оспособеноста и активностите на студентите, и 
организационата поставеност и функционирањето на факултетот;  
• да ги анализира добрите и слабите страни на факултетот при 
вршење на високообразовна и научна дејност и да предложи корективни 
мерки; 
• да обезбеди основа која ќе послужи за вршење на 
самоевалуацијата што ја спроведува универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје и негова акредитација.  

 
Појдовна точка на комисијата во процесот на самоевалуација беа 

следниве документи кои ги даваме во интегрална форма: 
 
Мисија 

Континуирано образование на стручни и претприемчиви 
индивидуи во природните науки (биологија, географија, етнологија и 
антропологија, математика, физика, хемија и информатика), кои ќе 
работат успешно и ќе промовираат нова работа и нови можности. 

 
Изјава за мисија 

Наша стратешка определба е да се развиваме и понатаму како 
водечка образовна и научно-истражувачка институција во Република 
Македонија на полето на природните науки. Обезбедувајќи  квалитет и 
креативност во наставните програми, остваруваме континуирано 
образование на стручни, креативни и претприемчиви индивидуи, кои не 
само што ќе работат успешно во својата професионална ориентација, 
туку и ќе создаваат нова работа и афирмираат нови можности и 
откриваат нови хоризонти. Нашата образовна мисија ја остваруваме со 
додипломските, последипломските и докторските студии со развивање 
на интензивна комуникација со студентите, Универзитетот и врвните 
слични институции во светот. Постигнувајќи постојан успех во научно-
истражувачката работа на домашен и меѓународен план, нашата научно-
истражувачка мисија ја остваруваме со докторските дисертации и 
бројните меѓународни научно-истражувачки проекти.  
 
Визија 

Нашата визија е припадност на семејството престижни 
институции на полето на природните науки како и давање поддршка на 
меѓународната интеграција на нашата земја и нашето стопанство. 
 



 
Стратешки цели 
1. Комплетирање на студиските програми соответно на Европскиот 
кредит трансфер систем и обезбедување континуирана едукација. 
2. Зајакнување и охрабрување на атрактивноста на професионалните и 
научните степени со промоција на нови можности во кариерата и 
бизнисот. 
3. Стратегија за развој на нашиот факултет кон Европската заедница и 
квалитет на работата во согласност со европските стандарди.  
4. Негување и подобрување на можностите да се остварат барањата за 
едуцирање на поединци од сите стручни и возрасни категории.  
 

1.2 Учесници во самоевалуацијата  
Комисијата за евалуација (избрана врз основа на член 77 од 

Законот за високото образование,  од член 315 ,став 4 од Статутот на 
Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје и член 55, став 1, точка 
22 од Правилникот за внатрешните односи и работењето на Природно-
математичкиот факултет во состав на Универзитетот “Св. Кирил и 
Методиј” во Скопје) ја сочинуваат следниве членови избрани од 
Наставно-научниот совет на факултетот на седницата одржана на 
25.12.2014:  

 
1. Доц. д-р Валентина Славевска - Стаменковиќ - Институт за 
биологија, 
2. Проф. д-р Билјана Апостоловска - Тошевска - Институт за 
географија,  
3. Доц. д-р Слаѓана Брсакоска - Институт за математика,  
4. Проф. д-р Даница Крстовска -Институт за физика,  
5. Проф. д-р Орхидеја Групче - Институт за хемија,  
6. Владимир Пасинечки, студент,  
7. Клементина Стојкоска, студент.  
 

Освен тоа, врз основа на на член 77 од Законот за високото 
образование,  од член 315, став 4 од Статутот на Универзитетот “Св. 
Кирил и Методиј” во Скопје и член 55, став 1, точка 22 од Правилникот за 
внатрешни односи и работењето на Природно-математичкиот факултет 
во состав на Универзитетот “Св.Кирил и Методиј” во Скопје Наставно-
научниот совет на Природно-математичкиот факултет – Скопје на 
седницата одржана на 25.12.2014 избра и 6 Поткомисии за евалуација од 
по 5 члена за секој Институт како поддршка на централната Комисија. 

 
1) Институт за биологија 

1. Проф. д-р Славчо Христовски 
2. Проф. д-р Маја Јорданова 
3.         Проф. д-р Милица Ристовска 
4.  Марија Костоска, студент и 
5.  Јелена Хиниќ, студент 

 



2)    Институт за географија 
1. Проф. д-р Ивица Милевски 
2. Доц. д-р Свемир Горин 
3. Доц. д-р Милена Талеска  
4. Татјана Јанева, студент и 
5. Михајло Јоноски, студент 

3)    Институт за етнологија и антропологија 
1. Проф. д-р Љупчо Ристески  
2. Проф. д-р Мирјана Мирчевска 
3. доц. д-р Даворин Трпески 
4. Андреј Татарчевски, студент и  
5. Ангела Здравковска, студент 

4)     Институт за математика 
1. Доц. д-р Слаѓана Брсакоска 
2. Проф. д-р Валентина Миовска 
3. Доц. д-р Мартин Шоптрајанов  
4. Ерблина Зеќири, студент и  
5. Цветанка Аврамова, студент 

5)    Институт за физика 
1. Проф. д-р  Атанас Танушевски 
2. Доц. д-р Олгица Кузмановска 
3. Доц. д-р Боце Митревски  
4. Биљана Митреска, студент и 
5. Марко Шунтов, студент 

6)      Институт за хемија 
1. Проф. д-р Орхидеја Групче 
2. Насл. доц. д-р Сандра Димитровска - Лазова 
3. Проф. д-р Петре Макрески 
4. Златко Бошкоски, студент и  
5. Стефан Јованов, студент 

 
Во процесот на самоевалуација помогнаа сите вработени на 

факултетот, стручната и административна служба, наставно-научниот 
кадар, како и студентите со спроведување на студентската анкета. 
Големата поддршка од страна на деканатот и соработката со вработените 
беше добра страна при самоевалуацијата.  

Студентската анкета во електронска форма, на која се работеше во 
претходниот период интензивно, сега е задолжителна обврска на 
студентот при заверка или упис на семестарот. При тоа, анкетата е 
потполно анонимна и студентите можат да ги искажат своите оценки и 
впечатоци за наставниот процес во кој и тие се учесници. 

 Во спроведувањето на самоевалуацијата голем дел од потребните 
податоци за овој процес беа добиени од персоналната служба за 
студентски прашања, библиотеките итн., и со подршка на наставно-
научниот и соработнички кадар од сите Институти во координација со 
поткомисиите за евалуација.  

 



2. ОПИС НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ 
(ПМФ) СКОПЈЕ 

 
Почетоците на Природно-математичкиот факултет се на 16 декември 

1946г., кога Природно-математичкиот оддел заедно со Историско-
филолошкиот оддел го сочинуваат Филозофскиот факултет, каде што 
започна првата високошколска настава во Република Македонија, на 
катедрите за математика, физика, хемија, биологија и географија со 
етнологија. 

Природно-математичкиот оддел, созревајќи кадровски, материјално 
и просторно, во 1958г. се оддели од Филозофскиот факултет, формирајќи 
посебен Природно-математички факултет. Во овој период, паралелно со 
брзиот економски развој на општеството во тоа време, дојде и до брз 
подем во развојот на Природно-математичкиот факултет. Тоа се гледа 
преку бројноста на наставно-научниот кадар, бројот на насоките, 
научните публикации, годишните зборници на институтите, 
обогатувањето на библиотеките. Реформските зафати во државата во тоа 
време имаа одраз и врз работата на Природно-математичкиот факултет 
разделувајќи го за извесен период на пет посебни факултети. Меѓутоа, 
поврзаноста на Природно-математичките дисциплини, рационалноста 
во работењето и многубројните општи заеднички интереси на тогашните 
факултети, во 1985 година доведоа до повторна интеграција во 
Природно-математички факултет. Овој период е карактеристичен не 
само по реинтеграцијата, туку тоа е период карактеристичен за 
информатичкото општество, брзата компјутеризација и максималното 
користење на сите благодети што ги пружа во интерес на развојот на 
научно-образовната дејност. Од 1985 год. Природно-математичкиот 
факултет се збогатува со Институтот за информатика, а од 2005 г. се 
формира и Институтот за етнологија и антропологија. Почнувајќи од 
учебната 2011/2012 година дел од вработените на Природно-
математичкиот факултет, т.е. од Институтот за информатика согласно 
Законот за основање на Факултет за информатички науки и компјутерско 
инженерство во состав на Универзитетот Св. Кирил и Методиј –Скопје 
(Службен весник на Република Македонија бр 171 од 30 декември 2010 
год) продолжуваат да работата на новооснованиот, Факултетот за 
информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ).  

Првата сеизмолошка институција во Република Македонија, 
претходник на сегашната Сеизмолошка опсерваторија при Природно-
математичкиот факултет на универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во 
Скопје, е Сеизмолошката станица на Универзитетот во Скопје, основана 
со одлука на Универзитетскиот совет од 29.06.1955, на предлог на 
Владата на Републиката. Опремена со механички сеизмографи, 
Сеизмолошката станица во Скопје (SKO) официјално ја почнува својата 
работа на 01.07.1957, објавувајќи ги резултатите од сеизмолошките 
набљудувања во сеизмолошки билтени. 
 По силниот скопски земјотрес од 26.07.1963, Сеизмолошката 
станица во Скопје бележи силен подем на својата активност, 
применувајќи најсовремени методи на сеизмолошките набљудувања и на 
нивната научна интерпретација.  



 Од декември 1964 год. до септември 1967 год., во Сеизмолошката 
станица во Скопје се монтирани краткопериодични и долгопериодични 
електромагнетни сеизмометри со галваномеретриска регистрација, како 
и акцелерограф. Во истиот период, оваа институција раководи со 
изградбата на две нови сеизмолошки станици, во Валандово (VAY, 
пуштена во работа на 16.02.1966) и во Охрид (OHR, пуштена во работа 
09.09.1967). Двете станици се опремени со краткопериодични 
електромагнетни сеизмометри со галваномеретриска регистрација 

Во 1965 год., Сеизмолошката станица во Скопје го покренува 
издавањето на списанието Повремени изданија на Сеизмолошката 
станица во Скопје, со што е започната издавачката дејност на оваа 
институција.  
 Со проширувањето на дејноста, се наложува реорганизација на 
Сеизмолошката станица во Скопје, и, во 1966 год., таа преминува во 
Сеизмолошка опсерваторија на Универзитетот во Скопје. Во 1976 год., 
Сеизмолошката опсерваторијата станува работна единица Факултетот за 
физика во Скопје, а во 1984 год. -институт при Природно-математичкиот 
факултет во Скопје.  
 Следејќи го развојот на инструменталната сеизмологија во светот, 
Сеизмолошката опсерваторија, почнувајќи од 1990-тата година, ги 
опремува дотогашните станици со краткопериодични и широкопојасни 
електромагнетски сеизмометри со дигитална регистрација, а отвора и 
нови станици со ваква опрема. Сегашната сеизмолошка мрежа што ја 
одржува оваа институција се состои од шест постојани станици (во 
Скопје, Штип, Валандово, Охрид, Битола и Крушево) поврзани 
телеметриски преку Интернет, кон кои се придружени и четири станици 
поставени за потребите на апликативни проекти (сеизмички мониторинг 
на издуцираната сеизмичност од изградбата на три брани). Постојаните 
сеизмолошки станици преку Интернет се вклучени во размена на 
податоци во реално време со сеизмолошки станици од Бугарија, Грција, 
Србија, Црна Гора и Албанија. 

Со оглед на тоа дека дејноста на Факултетот е првенствено насочена 
кон едукацијата на студентите, ресурсите на Факултетот во прв ред беа 
насочени кон подигање на нивото на едукацијата на студентите на сите 
три образовни нивоа на студирање на ПМФ.  

Во извештајниот период на самоевалуацијата (јануари 2013 - 
декември 2016 година) Факултетот работеше во услови на зајакнување на 
сите три основни функции: наставна, научно-истражувачка и 
апликативна.  

Поради намалување на бројот на студенти кои студираат на ПМФ, 
како на прв така и на втор циклус, дојде до намалување на финансиските 
средства на факултетот. Во изминатиов период особено внимание беше 
посветено на запознавање на матурантите со иновираните студиски 
програми од прв циклус на студии на ПМФ заради нивна правилна 
определба. Отворениот ден на Факултетот кој се организира 
традиционално во месец април овозможува на потенцијалните 
кандидати за упис можности да се запознаат со Факултетот, со начинот 
на работа и студирање, со лабораториите и Институтите. Во подготовката 
за отворениот ден, изработени се нови промотивни и информативни 



материјали во кои се вградени податоците за новите студиски програми 
на факултетот. Иако се започнати одредени акции за справување со овој 
проблем, тоа останува и како предизвик за наредниот период. 

2.1 Организациска структура 
 
Бројот на вработените на ПМФ со состојба декември 2013 изнесува 

188 вработени, во 2014 година 185 вработени, а во 2015 изнесува 199 
вработени (наставен, административен, помошен кадар). Бројот на 
вработени во текот на една учебна година може да варира. Подетални 
информации по однос на образовната, старосната структура на 
вработените на ПМФ можат да се погледаат во Табела 2.1, Табела 2.2. 
Факултетот го сочинуваат следниве внатрешни организациони единици 
и тоа: 6 Институти и Сеизмолошката опсерваторија преку кои се 
обезбедува наставната и научно-истражувачката дејност на факултетот:  

• Институт за биологија (ИБ) 
• Институт за географија (ИГ) 
• Институт за етнологија и антропологија (ИЕА) 
• Институт за математика (ИМ) 
• Институт за физика (ИФ) 
• Институт за хемија (ИХ) 
• Сеизмолошката опсерваторија 

 
Во рамките на факултетот работат лаборатории со што се овозможува 

задоволување на потребите за изведување на практичната настава, како 
и остварување на научно-истражувачка и апликативната дејност. 

 
- Лабораторија за за мерења во физиката 
- Лабораторија за за електрично карактеризирање на материјалите 
- Лабораторија  по спектроскопија 
- Лабораторија за за тенки филмови 
- Лабораторија за вакуумско напарување 
-     Лабораторија за електронска микроскопија 
-     Лабораторија за CSI и криминалистика 
- Лабораторија за вакумска депозиција 
- Лабораторија за нуклеарна физика 
- Лабораторија за  методика на наставата по физика 
- Лабораторија за гасна хроматографија 
- Лабораторија за анализа на нафтени деривати и горива 
- Лабораторија за  наноматеријали 
- Лабораторија за структурна карактеризација на материјали 
- Лабораторија за теориска хемија 
- Лабораторија за систематика и филогенија на вишите растенија 
- Лабораторија за микробиологија и биотехнологија 
- Лабораторија за биохемија на растенија и култура на растителни 

ткива 
- Лабораторија за вертебрата и споредбена анатомија  
- Лабораторија за цитологија и хистологија 
- Алголошка лабораторија 
- Миколошка лабораторија  



- Лабораторија за инвертебрата и анимална екологија 
- Лабораторија за растителна екологија 
- Генетска лабораторија 
- Лабораторија за молекуларна биологија 
- Лабораторија за физиологија и имунологија 
- Лабораторија за експериментална и патолошка биохемија 
- Лабораторија за екофизиологија и ензимологија 

 
Според Правилникот за внатрешните односи и работењето на ПМФ, 

органи на управување со факултетот се: Наставно-научен совет, Деканот 
и Деканатска управа. 

Наставно-научниот совет на Факултетот е стручен орган во кој 
членуваат редовните и вонредните професори и доцентите, како и 
претставници кои ги избираат соработниците и студентите.  Од ноември 
2011 согласно со измените на Законот за високото образаование и 
измените на Правилникот за внатрешните односи и работењето на 
Природно-математичкиот факултет во Скопје, во состав на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје соработниците не се 
членови на Наставно-научниот совет.  Бројот на претставници од редот 
на студентите е 10% од вкупниот број на Наставно-научниот совет. 
Мандатот на студентите трае две години и истите се избираат од страна 
на Студентскиот парламент на Факултетот. Членови на Наставно-
научниот совет се за периодот за кој се однесува евалуацијата се:  
Учебна 2013/2014 вкупно 107 члена од кои 49 редовни професори, 21 
вонредни професори, 27 доценти  и 10 претставници од Студентскиот 
парламент на ПМФ.  
Учебна 2014/2015 вкупно 117 члена од кои 55 редовни професори, 21 
вонредни професори, 30 доценти  и 11 претставници од Студентскиот 
парламент на ПМФ. 
Учебна 2015/2016 вкупно 129 члена од кои 60 редовни професори, 22 
вонредни професори, 35 доценти  и 12 претставници од Студентскиот 
парламент на ПМФ. 
Седниците на Наставно-научниот совет ги свикува и со нив раководи 
Деканот на Факултетот. Во работата на Наставно-научниот совет 
учествува и секретарот на Факултетот без право на одлучување. Во 
отсуство на Деканот, по негово овластување, со седницата на Наставно-
научниот совет раководи еден од Продеканите. Надлежностите на 
Наставно-научниот совет се пропишани во член 55 од Правилникот за 
внатрешните односи и работењето на Природно-математичкиот 
факултет во Скопје. 

Раководен орган на Факултетот е Деканот кој е одговорен за 
законитоста и статутарноста на работата на органите на Факултетот. Тој 
го застапува и го претставува Факултетот во земјата и во странство, во 
согласност со Статутот на Универзитетот. Деканот е должен најмалку 
еднаш во годината, до Наставно-научниот совет и до ректорот на 
Универзитетот да поднесува извештај за својата работа. За вршење на 
дел од своите права и обврски, Деканот може да овластува одделни 
Продекани. Факултетот има три Продекани и тоа: за наставни и 
студентски прашања, за материјални и финансиски прашања и за 



меѓународна соработка, за научни и апликативни прашања. Мандатот на 
Деканот, како и на Продеканите трае 4 години, со право на уште еден 
мандат. Надлежностите на Деканот се пропишани во член 62 од 
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Природно-
математичкиот факултет во Скопје. 

Деканатската управа ја сочинуваат 12 члена: Деканот, Продеканите, 
раководителите на внатрешните организациони едници и претседателот 
на Студентскиот парламент. Во работата на Деканатската управа 
учествува и секретарот на Факултетот без право на одлучување. 
Деканатската управа ја свикува и со седниците претседава Деканот. 
Надлежностите на Деканатската управа се пропишани со член 72 од 
Правилникот за внатрешните односи и работењето на Природно-
математичкиот факултет во Скопје. 
Во рамките на факултетот постојат и поголем број комисии формирани 
од Наставно-научниот совет како тела кои работат на специфични 
задачи. Некои од нив се: комисија за издавачка дејност, комисија за 
наука, дисциплинска комисија за студентите и др. 

Логистичката поддршка ја обезбедува: 
- Одделение за  студентски прашања; 
- Одделение за правни и општи работи и библиотечно работење; 
- Одделение за финансиско, сметководствено и материјално 

работење; 
- Одделение за ИКТ; 
- Одделение за помошно-технички работи 
Административниот кадар на ПМФ е ангажиран за извршување на 

административно-техничките работи поврзани со наставно-научниот 
процес, истражувачката и апликативната дејност.   

 
Во табелите 2.1, 2.2 и 2.3 се дадени статистички показатели за 

образовната, старосна и полова структура на вработените на ПМФ за 
зимскиот семстар 2013/14 година. 

Табела 2.1 Образовна структура на вработените на ПМФ 
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2013 107 15 21 2 24 19 188 
2014 109 15 21 3 22 15 185 
2015 117 6 27 2 24 23 199 

Табела 2.2 Старосна и полова структура на вработените на ПМФ 
 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 > 60 вкупно жени 
2013 6 16 25 29 34 40 26 12 188 99 
2014 4 9 22 39 21 42 26 22 185 97 
2015 2 16 24 33 26 40 29 29 199 106 
 
 



3. РЕЗИМЕ НА НАСТАВНО-ОБРАЗОВНА ДЕЈНОСТ 

3.1.   Прв циклус студии  
Елаборатите на новите студиски програми се изработени според 

препораките на Одборот за акредитација при Министерството за 
образование и наука и во нив се вклучени сите одредби од последната 
верзија на Законот за високо образование. Во сите студиски програми, 
како и порано, постојат задолжителни и изборни предмети при што сите 
тие се едносеместрални. Бројот на задолжителни предмети изнесува 
најмногу 60% од бројот на предметите, додека остатокот од студиските 
програми го сочинуваат 30% изборни наставни предмети коишто 
студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети 
застапени на Факултетот и 10% изборни наставни предмети коишто 
студентите самостојно ги избираат од заедничката универзитетска листа 
на изборни предмети. 

Во учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 година на Институтот 
за биологија се изведува настава на пет студиски програми сите 
реакредитирани  во 2012 година. Во основа станува збор за одвивање на 
исти студиски програми кои се реакредитирани согласно последните 
измени и дополнувања на Законот за високото Образование (од 
почетокот на 2012 година). Тоа се студиските програми: биологија (за 
наставен кадар во средно образование), биохемија и физиологија, 
молекуларна бииологија и екологија. Тука спаѓа и двопредметна 
биологија-хемија што се организираат заедно со Институтот за хемија на 
ПМФ Скопје. Гореспоменатата реакредитација на студиските програми 
се изработени според препораките на Одборот за акредитација при 
Министерството за образование и наука и во нив се вклучени сите 
одредби од последната верзија на Законот за високото образование.  

Во учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 година на Институтот 
за географија се изведува настава на 4 четиригодишни студиски 
програми кои се акредитирани во 2012 година. Тоа се студиските 
програми: наставна географија, географски информациски системи, 
демографија и туризам. Студиската програма наставна географија со 
Одлука на Владата на  Р. Македонија беше ставена во мирување во 
учебните 2013/2014 и 2014/2015. 

  Во учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 година на Институтот 
за етнологија и антропологија се изведува настава на четиригодишна 
студиска програма по етнологија и антропологија која е реакредитирана 
во 2012 година согласно законските прописи.  

Во учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 година на Институтот 
за математика се изведува настава на 6 четиригодишни студиски 
програми кои се акредитирани во 2011 и 2012 година. Тоа се студиските 
програми: наставна математика, теориска математика, математичка 
економија, математичко програмирање, математика-информатика 
(применета) и математика-информатика (наставна). Тука спаѓаат и 
двопредметните студии по математика-физика што се организираат 
заедно со Институтот за физика на ПМФ, Скопје, при што во учебната 
2014/2015 година, овие студии не беа акредитирани. 



Во учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 година, на Институтот 
за физика се изведува настава на 10 реакредитирани студиски програми: 
наставна физика, физика на компјутерски хардвер, применета физика- 
материјали и уреди,  теориска физика, медицинска физика, астрономија 
и астрофизика, геофизика, метeорологија, физика на сончева енергија и 
форензичка физика. 

Елаборатите за реакредитираните и новите акредитирани студиски 
програми се изработени според препораките на Одборот за акредитација 
при Министерството за образование и наука и во нив се вклучени сите 
одредби од последната измена на Законот за високото образование. Во 
сите студиски програми, како и порано, постојат задолжителни и 
изборни предмети при што сите тие се едносеместрални. Бројот на 
задолжителни предмети изнесува најмногу 60% од бројот на предметите, 
додека остатокот од студиските програми го сочинуваат 30% изборни 
наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од редот 
на сите наставни предмети застапени на Факултетот и 10% изборни 
наставни предмети коишто студентите самостојно ги избираат од 
заедничката универзитетска листа на изборни предмети. 

Во учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 година на Институтот 
за хемија се изведува настава на 4 четиригодишни студиски програми за 
кои последните измени и дополнувања на наставните планови и 
програми беа направени во 2011 година. Тоа се студиските програми: 
наставна хемија, применета хемија, применета хемија – аналитичка 
биохемија и применета хемија – хемија на животната средина. Студиите 
траат 8 семестри, а вкупниот број на кредити кои студентите треба да ги 
освојат, вклучувајќи ја и дипломската работа, изнесува 240. Институтот 
за хемија е вклучен и во реализацијата на програмата за двопредметните 
студии по биологија-хемија, заедно со Институтот за биологија на ПМФ, 
Скопје. 

Во учебните 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 година беше 
предвидено Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ – Скопје да биде 
вклучена во наставата од прв циклус на студиска програма применета 
физика - геофизика на Институтот за физика при истиот факултет. Оваа 
настава е евалуирана во извештаите на овој Институт.  

(Претходно, Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ – Скопје 
учествувала во наставата на поранешната студиска програма Геофизика 
со метеорологија на Институтот за физика на ПМФ – Скопје, како и во 
наставата на двопродметната студиска програма физика-математика при 
ПМФ  – Скопје).  

Елаборатите на новите студиски програми се изработени според 
препораките на Одборот за акредитација при Министерството за 
образование и наука и во нив се вклучени сите одредби од последната 
измена на Законот за високо образование. Во сите студиски програми, 
како и порано, постојат задолжителни и изборни предмети при што сите 
тие се едносеместрални. Бројот на задолжителни предмети изнесува 
најмногу 60% од бројот на предметите, додека остатокот од студиските 
програми го сочинуваат 30% изборни наставни предмети коишто 
студентите самостојно ги избираат од редот на сите наставни предмети 
застапени на Факултетот. Запазена е и можноста остатокот од максумим 
10% од изборните наставни предмети студентите да можат самостојно да 



ги избираат од заедничката листа на изборни предмети на 
Универзитетот (вклучувајќи ги и предметите на Факултетот). Некои од 
задолжителните предмети се понудени на две нивоа: A-ниво, коешто е 
повисоко и В-ниво коешто е пониско. Во случај кога за некој 
задолжителен предмет во даден модул е предвиден на пониското ниво, 
студентот има право, по сопствен избор, да го избере и повисокото ниво. 
Секој предмет е означен со определен код којшто содржи информација 
за него. Вкупниот број кредити во една учебна година изнесува 60 (ЗВО 
чл. 105 ст.1). Бројот на доделените кредити по секој предмет ја искажува 
вкупната оптовареност на студентот за совладување на содржините на 
предметот. Испитните рокови се организираат согласно Законот за 
Високо образование и Статутот и правилниците на Универзитетот. 
Студентот може да ја брани својата дипломска работа откако ќе ги 
положи сите предвидени испити со студиската програма.  

3.2.    Втор циклус студии 
Покрај студиските програми од првиот циклус, на Институтот за 

биологија се организирани три студиски програми на вториот циклус 
студии во траење од 2 семестри (акредитирани во учебната 2012 година). 
Студиските програми на вториот циклус студии се од еколошко-
таксономско едукативната област, од областа на биохемија и 
физиологија и од областа на молекуларната биологија. Студиите 
покриваат 60 кредити со полагање на 5 предмети (три задолжителни, 1 
задолжително-изборен и еден изборен со вкупно 30 кредити, и 
изработка на магистерска работа со 30 кредити.  

Покрај студиските програми од првиот циклус, на Институтот за 
географија се организирани 4 студиски програми на вториот циклус 
студии во траење од 2 семестри. Тоа се студиските програми: наставна 
географија, демографија, туризам и географски информациски системи. 
Студиите покриваат 60 ЕКТС со полагање на 4 предмети, 2 
задолжителни-изборни и 2 изборни со вкупно 40 ЕКТС, и изработка на 
магистерска работа со 20 ЕКТС.  

Покрај студиските насоки од првиот циклус, на Институтот за 
етнологија и антропологија е организирана студиска програма од 
втор циклус на студии по етнологија и антропологија со три насоки:  

1. Етнологија и антропологија на Македонците и другите етнички 
заедници во Македонија 

2. Етнологија и антропологија на Балкан 
3. Етнологија и антропологија на заедниците и културите во 

светот  
Во секоја од трите насоки, студентите може да ги профилираат своите 

знаења во следните модули:  
 

Модул Назив 
Модул 1 Етнологија и антропологија на митот и религијата 
Модул 2 Политичка и економска антропологија 
Модул 3 Етнологија и антропологија на материјалната култура 
Модул 4 Етнологија и антропологија на пол/род, семејство и 



сродство 
Модул 5 Етнологија и антропологија на идентитет, етничност и 

етнички                процеси 
Модул 6  Применета антропологија и антропологија на туризмот 
Модул 7 Антропологија на културното наследство 
Модул 8 Антропологија на фолклорот 

 
 Студиите се во траење од 2 семестри, а се реакредитирани во 2012 

година заради усогласување со промените на Законот за високо 
образование. По завршувањето на студиите се добиваат 60 кредити, а 
кандидатите се стекнуваат со академскиот назив магистер по етнологија 
и антропологија.  

Покрај студиските насоки од првиот циклус, на Институтот за 
математика беше реакредитирана насоката Математички науки и 
примени на вториот циклус студии во траење од 2 семестри (првпат 
акредитирани во учебната 2009/2010 година, со обновен наставен план и 
предметни програми). Вака обновената студиска програма по 
Математички науки и примени продолжи со работа во учебната 
2014/2015 година. Насоката математичко образование (којашто беше 
укината во 2010 година) и за која имаше голем интерес беше 
акредитирана во текот на учебната 2013/2014 година со осовременување 
на наставниот план и предметните програми, а започна да работи од 
учебната 2014/2015 година. Покрај тоа, во текот на 2013/2014 година беа 
акредитирани уште две насоки на вториот циклус студии, имено, 
Нумеричка оптимизација и апроксимации и Математичка статистика, 
актуарство и математичко моделирање во економија, а со конкурсот за 
упис на вториот циклус студии за учебната 2014/2015 година, на секоја 
од нив се запишани по двајца студенти. Овие три студиски програми 
покриваат 60 ЕКТС со полагање на 6 предмети, 3 задолжително-изборни 
и 3 изборни со вкупно 42 ЕКТС, и изработка на магистерска работа со 18 
ЕКТС. Наставата за предметите каде што се запишани 5 или повеќе од 5 
студенти се изведува интензивно, главно во деновите кога студентите се 
слободни (сабота), зашто голем дел од нив одат на работа. Изборните 
предмети од летниот семестар се држат менторски заради малиот број 
студенти што ги запишуваат. 

Како продолжение на студиите од прв циклус, а согласно Законот за 
високото образование, на Институтот за физика се организираат 
студии од втор циклус. Во долната табела се дадени називите на 
студиските програми и бројот на задолжителни и изборни предмети во 
учебната 2013/2014 година. 

 
Назив на студиската 

програма 
Број на задолжителни 

предмети 
Број на изборни 

предмети 
Методика на наставата по 
физика 

3 3 

Применета физика 3 4 
Теориска физика 3 3 



Астрономија и астрофизика 3 3 
Медицинска физика 3 3 
Геофизика 4 4 
Метеорологија 3 3 
Физика на компјутерски 
хардвер 

4 3 

 
Сите студиски програми траат по два семестри. Првиот семестар ги 

вклучува предметите и испитите, а во вториот семестар се изработува 
магистерскиот труд и се брани. Со завршување на студиите кандидатите 
освојуваат 60 кредити и звање магистер по областа која ја покрива 
соодветната студиска програма. 

Во учебната 2014/2015 и 2015/2016 година не е завршена 
постапката за реакредитација и не се врши упис на нови студенти на втор 
циклус на студии. 

Покрај студиските програми од првиот циклус, на Институтот за 
хемија се организирани и три студиски програми на вториот циклус 
студии во траење од 2 семестри (акредитирани во учебната 2009/2010 
година, а реакредитирани, со мали измени, во 2012). Тие студиски 
програми се: наставна хемија, применета хемија и применета хемија – 
аналитичка биохемија. Студиите покриваат 60 ЕКТС со полагање на два 
задолжителни предмети (од кои еден е заеднички за сите насоки, а 
вториот е специфичен за секоја насока), изборни предмети со вкупно 40 
ЕКТС, и изработка на магистерска работа со 20 ЕКТС. Сите други 
предмети носат по 10 кредити. Сите предмети се едносеместрални. 
Изборните предмети дадени се во посебни листи. Избирањето на 
предметите го врши кандидатот во соработка со раководителот на 
постдипломските студии, а изборот се смета за конечен откако ќе го 
потврди Наставно-научниот совет на факултетот. Студиите од вториот 
циклус се организирани преку предавања, консултации (групни и 
индивидуални), вежби (лабораториски и пресметковни), семинарски 
работи, проектни задачи, домашна работа и самостојна изработка на 
магистерски труд. Кандидатот може да пријави изработка на 
магистерската работа, доколку ги има положено испитите по сите 
задолжителни и избрани предмети. Темата за магистерскиот труд ја 
одобрува Наставно-научниот совет на Природно-математичкиот 
факултет, на предлог на Стручниот совет на Институтот за хемија. По 
положувањето на испитите по сите ислушани предмети и 
изработувањето на магистерска работа, кандидатот може да пристапи 
кон нејзина одбрана, доколку Наставно-научниот совет позитивно ја 
оцени, согласно законските прописи. Од 2013 год., се запишале само 19 
студенти, но бројот на студенти што магистрирале (по нова и стара 
наставна програма) во овој период изнесува 39. 

Покрај постоечките насоки кои се претходно споменати, Институтот 
за хемија во иднина се очекува да направи напор за воведување и на 
други насоки на вториот циклус студии, за која исто така би имало 
интерес, но и потенцијал за нивна реализација на Институтот. 



За учебните години 2013/2014, 2014/2015 и 2015/2016 беше 
предвидено Сеизмолошката опсерваторија при ПМФ – Скопје да биде 
вклучена во наставата од втор циклус на студиска програма применета 
физика - геофизика на Институтот за физика при истиот факултет. Оваа 
настава е евалуирана во извештаите на овој институт.  

3.3.   Трет циклус студии  

Воспоставениот модел на докторски студии на УКИМ, по примерот на 
развиените европски универзитети, е прв од ваков вид, не само во 
државата, туку и на Балканот. Истовремено, концептот за организирање 
на докторските студии во Школа за докторски студии е една од 
основните карактеристики на интегративното дејствување на 
Универзитетот. Докторските студии траат три години, што изнесува 180 
ЕКТС-кредити. Студиските програми се состојат од обука за истражување 
– предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истражување  
(30 ЕКТС), едукација – со предмети од полето, областа и од потесната 
област на истражување (30 ЕКТС), и пријава, изработка и одбрана на 
докторската дисертација (120 ЕКТС).  

Согласно определбата на Институтот за биологија за организирање на 
настава по моделот 4+1+3, докторските студии траат три години, односно 
180 кредити. Исто така, согласно моделот на ниво на Универзитетот, 
студиските програми се состојат од обука за истражување – предмети за 
стекнување генерички знаења и вештини за истражување  (30 кредити), 
едукација – со предмети од полето, областа и од потесната област на 
истражување (30 кредити), и пријава, изработка и одбрана на 
докторската дисертација (120 кредити).  

Согласно определбата на Институтот за етнологија и антропологија за 
организирање на настава по моделот 4+1+3, докторските студии траат 
три години, односно се со 180 кредити. Исто така, согласно моделот на 
ниво на Универзитетот, истражување за подготовка на тема за докторска 
дисертација (во II семестар) се вреднува со 14 кредити; истражување, 
подготвување и поднесување на пријавата на темата за докторска 
дисертација (во III семестар), се вреднуваат со по 28 кредити; 
истражување и објавување резултати (во IV семестар) се вреднуваат со 25 
кредити; истражување и објавување резултати (во V семестар) се 
вреднуваат со 28 кредити; истражување и пишување на тезата (во VI 
семестар) се вреднуваат со 25 кредити. По завршувањето, кандидатите се 
стекнуваат со академнскиот назив доктор по етнолошки и антрополошки 
науки. Првите студенти на новата студиска програма на третиот циклус, 
во рамките на Школата за докторски студии на УКИМ, на Институтутот 
за етнологија и антропологија во академската 2015/2016 година се 
запишаа двајца студенти.  

Првите студенти на новата студиска програма на третиот циклус 
„Математички науки и примени“ во рамките на Школата за докторски 
студии на УКИМ се запишаа во учебната 2011/12 година (5 студенти), до 
сега вкупно десетина студенти. Во рамките на Школата за докторски 
студии успешно се одржани неколку докторски семинари и одбранети 5 
докторски дисертации. 



Воспоставениот модел на докторски студии на УКИМ, по примерот на 
развиените европски универзитети, е прв од ваков вид, не само во 
државата, туку и на Балканот. Истовремено, концептот за организирање 
на докторските студии во Школа за докторски студии е една од 
основните карактеристики на интегративното дејствување на 
Универзитетот. Студиската програма на третиот циклус по хемија е 
направена со цел да се прилагоди постоечката програма за добивање на 
академски степен доктор на науки (подрачје – природно-математички 
науки, полето на истражување - хемија) кон Законот за високото 
образование од 2008 год. Истовремено, таа е осовременета, 
модернизирана и прилагодена на ваквите студиски програми што 
постојат на универзитетите во земјите од Европската унија. Докторските 
студии траат три години, што изнесува 180 ЕКТС-кредити. Од нив, 12 
кредити отпаѓаат на задолжителните предмети со кои се стекнуваат 
генерички знаења, а 30 кредити се добиваат од изборните предмети, кои 
се избираат од листата на изборни предмети за дадената студиска 
програма; изборни предмети може да се изберат и од листите понудени 
од страна на другите членки на УКИМ. Сите предмети се 
едносеместрални. Преку докторските семинари, конференции и 
работилници за истражувачка практика се добиваат вкупно 18 кредити. 
Изработката на докторската дисертација, која опфаќа 
научноистражувачка работа, пријава, пишување и нејзина одбрана носи 
вкупно 120 кредити. Во 2013/14 се запишани три студенти на студиска 
програма на третиот циклус – докторски студии по хемија во рамките на 
Школата за докторски студии на УКИМ додека во 2014/15 не беше 
распишан конкурс. Во овој период, по старата наставна програма 
докторирале 6 кандидати, а по новата еден кандитат. 

 
На Институот за физика постојат докторски студии акредитирани со 

решение бр. 12-111/4 од 05.01.2011 година на Одборот за акредитација на 
високото образование на Република Македонија, со решение за почеток 
со работа бр. 13-222/7 од 23.03.2011 година издадено од Министерството 
за образование и наука на Република Македонија.  

Насловот на студиската програма е докторски студии по физика. 
 

3.4.    Наставно-научен и соработнички кадар 
 

Институтот за биологија располага со наставно-научен кадар кој е 
носител на примарната дејност. Во периодот од 2013-2015 година, 
наставно-научниот кадар брои во просек 30 наставници и соработници. 
Така, наставно-научниот кадар на Институтот за биологија брои 23 во 
2013, 26 во 2014, односно 30 наставници во 2015 година. Според 
наставно-научното звање, на крајот од извештајниот период, овој број го 
сочинуваа 16 редовни професори, 6 вонредни професори и 8 доценти. 
Според научната и наставната област на интерес, наставничкиот и 
соработничкиот кадар на Институтот, моментно е организиран во 4 
Заводи: Завод за ботаника со ботаничка градина, завод за 



микробиологија, генетика и молекуларна биологија, завод за цитологија, 
хистологија и ембриологија и завод за физиологија и биохемија.  

Кадровската структура укажува на постоење на нерамномерна 
распределба на наставнички и соработнички кадар. Ова укажува за 
постоење на неопходност од дополнително ангажирање на нов 
соработнички кадар.  

Со цел да се ублажат кадровските ограничувања, секој семестар 
неопходно е да се ангажира поголем број на лица кои технички помагаат 
во изведување на пралктичната настава на сметка на Институтот за 
биологија.  

Институтот за географија има квалитетен наставно-научен кадар кој е 
носител на примарната дејност. Наставно-научниот кадар брои 13 
наставници и соработници, од кои 11 наставници и 2 соработници, 
заклучно со зимскиот семестар 2014/2015 година. Според наставно-
научното звање, во извештајниов период, овој број го сочинуваа 6 
редовни професори, 3 вонредни професори и 2 доценти, а 
соработничкиот кадар го сочинуваа: 2 асистенти (од кои еден во 
меѓувреме докторира и се започна процедура за негов избор во доцент), 
и 5 демонстратори. Наставничкиот и соработничкиот кадар на 
Институтот според научната област на интерес, е распределен во 3 
Заводи: Завод за физичка географија, Завод за социо-економска 
географија и Звод за картографија.  

Кадровската структура укажува на постоење на нерамномерна 
распределба на наставнички и соработнички кадар каде заклучно со 
31.12.2015 година, вкупно наставници се 11 наспроти 2 асистенти, што 
укажува дека постои потреба од дополнително ангажирање на нов 
соработнички кадар. Со цел да се ублажат кадровските ограничувања, 
беа ангажирани 5 демонстратори преку договор за дело, на сметка на 
Институтот. Во табела 3.4.1 даден е приказ на наставниот кадар по 
Институти. 
 

Табела 3.4.1 Учество на наставно-научниот и соработнички кадар по 
Заводи на Институтот за географија 

(заклучно со зимскиот семестар 2014/2015) 
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Редовни професори 2 3 1 
Вонредни професори 1 1 1 
Доценти 0 2 0 
Асистенти 1 0 1 
Помлади асистенти 0 0 0 
Нераспределени 0 0 0 

 



Институтот за етнологија и антропологија има квалификуван 
наставно-научен кадар кој е носител на примарната дејност.  
 
Табела 3.4.2 Учество на наставно-научниот и соработнички кадар  

(заклучно со зимскиот семестар 2014/2015) 

Институт за етнологија и 
антропологија 

 

Редовни професори 2 
Вонредни професори 1 
Насловен вонреден професор 0 
Доценти 3 
Насловен доцент 0 
Асистенти 2 
Помлади асистенти 0 

 
 Институтот за математика има квалитетен наставно-научен кадар 
кој е носител на примарната дејност. Во извештајниов период, од крајот 
на летниот семестар од учебната 2011/2012 година, кога наставно-
научниот кадар броеше 19 наставници и соработници, од кои 14 
наставници и 5 соработници, денес, заклучно со зимскиот семестар 
2015/2016 година брои 17 наставници (9 редовни професори, 4 вонредни 
професори, 4 доценти), 1 асистент и 3 соработници. Наставничкиот и 
соработничкиот кадар на Институтот според научната област на интерес, 
е распределен во 4 Заводи: Завод за алгебра и геометрија, Завод за 
анализа, Завод за применета математика и Завод за топологија. 
Кадровската структура укажува на постоење на нерамномерна 
распределба на наставнички и соработнички кадар. Од досегашната 
извршена анализа утврдено е дека има недостаток на соработници. Може 
да се забележи и тоа дека сите доценти и дел од вонредните професори, 
покрај тоа што држат предавања, држат и вежби. Просечниот број часови 
(за предавања) по наставник се зголеми од 8 на 10, додека за 
соработниците просечниот број на часови (за вежби)  се зголеми од 
просечно 15 на просечно 17 часа. Тука не се сметани часовите за вежби 
што ги изведуваат наставниците. Просечниот бројот предмети по 
наставник изнесува 4, додека за соработниците изнесува околу 5. Со цел 
да се ублажат кадровските ограничувања, беа ангажирани 
демонстратори (1 докторант на Факултетот за математика и физика во 
Љубљана, Словенија, којшто во текот на 2014 година беше избран за 
насловен доцент и 1 докторант на Школата за докторски студии при 
УКИМ од насоката математички науки и примени). 

Табела 3.4.3 Учество на наставно-научниот и соработнички кадар по 
Заводи  

(заклучно со зимскиот семестар 2014/2015) 



Институт  

Редовни професори 9 
Вонредни професори 3 
Доценти 5 
Асистенти 2 
Помлади асистенти 0 
Нераспределени 1 

 
Наставно-научниот кадар на Институтот за физика брои 22 

наставници и соработници, од кои 20 наставници и 2 соработници, 
заклучно со летниот семестар 2014/2015 година. Според наставно-
научното звање, во извештајниов период, овој број го сочинуваат 14 
редовни професори, 3 вонредни професор и 3 доценти, а соработничкиот 
кадар го сочинуваа 2 асистенти (од кои еден во меѓувреме докторира и 
започна процедурата за негов избор во доцент). 

Кадровската структура укажува на постоење на нерамномерна 
распределба на наставнички и соработнички кадар. Заклучно со 
25.9.2015 година, односот наставник/соработник изнесува 10 што значи 
има зголемување од 1, 6 пати во однос на последниот сооднос од 31. 12. 
2012 година кој што изнесувал 6,3. На 25. 9. 2015 година и останатите 2 
асистенти беа избрани во звањето доцент и моментално на Институтот за 
физка има само наставнички кадар. Ова укажува на зголемената потреба 
од дополнително ангажирање на нов соработнички кадар. 

Што се однесува до Институтот за физика во Табела 3.1.1 и Табела 
3.1.2 прикажани се збирните показатели за ангажираноста на наставниот 
и соработнички кадар во наставниот процес на првиот циклус студии на 
сите студиски насоки во извештајниот период. 

Табела 3.1.1. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар  

 2013/14 2014/15 2015/16 
Вкупен број наставници 20 20 22 

Вкупен број наставници од  други Институти 
на ПМФ што држат настава на ИФ 2 2 2 

Вкупен број наставници од други факултети  
што држат настава на ИФ 

/ / / 

Вкупен број предмети на ИФ на сите насоки 28 27 22 
Вкупен број предмети што ги изведуваат 

наставници од ИФ на други Институти при 
ПМФ 

3 3 3 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИФ на други Факултети при 

УКИМ 
6 6 6 

Вкупен фонд на часови за предавања  108 88 108 



(збирно за сите групи и насоки) 
Вкупен фонд на часови на предавања  

што се држат менторски (збирно за сите групи 
и насоки) 

16 3 11 

Просечен број на предмети по наставник  3 4 2 
Просечен неделен фонд на часови по 
наставник 6 6 6 

 

Табела 3.1.2. Анализа на ангажираност на соработничкиот кадар* 

 2013/14 2014/15 2015/16 
Вкупен број соработници 3 2 2 

Вкупен број соработници по договор / / / 
Вкупен број на наставници што држат вежби 9 11 11 
Вкупен број предмети на ИФ на сите насоки 22 24 24 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од ИФ на други Институти при 

ПМФ 
3 3 3 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од ИФ на други Факултети при 

УКИМ 
2 2 1 

Вкупен фонд на часови за вежби  
(збирно за сите групи и насоки) 

84 84 84 

Вкупен број на предмети чии вежби  
ги водат наставниците (редовна настава) 

13 13 14 

Просечен број предмети по соработник 5 5 5 
Просечен неделен фонд на часови по 
соработник 22 20 20 

*Збирните показатели се заклучно до 25.09. 2015 година. Од тогаш на 
Институтот за физика нема соработнички кадар.  

Од септември 2015 година Институтот за физика нема соработнички 
кадар па наставниците покрај тоа што држат предавања, држат и вежби. 
Просечниот број на часови (за предавања) по наставник е 6, додека за 
соработниците просечниот број на часови (за вежби) изнесува 21. Тука не 
се сметани часовите за вежби што ги изведуваат наставниците. 
Просечниот бројот на предмети по наставник изнесува 3, додека за 
соработниците изнесува околу 5. Стандардно, на Институтот за физика 
во зимскиот семестар има значителна поголема оптовареност на 
наставниците и соработниците што се должи на држењето настава на 
други факултети во рамките на УКИМ. Во зимскиот и летниот семестар 
се ангажираат 2 наставници од други институти на ПМФ, а не се 
ангажираат наставници од други факултети во рамки на УКИМ. 
 Институтот за хемија располага со квалитетен наставно-научен 
кадар кој е носител на примарната наставна и научна дејност. Во 
извештајниот период, бројот на наставно-научниот кадар изнесуваше 24, 
а со едно унапредување на соработник во наставно звање, бројот се 
покачи на 25. На тој начин, целокупниот кадар на Институтот за хемија е 



со наставно-научно звање со ниту еден вработен во соработничко 
звање. Според наставно-научните звања, во учебната 2015-зимски 
семестар наставно научниот кадар го сочинуваат 14 редовни професори, 
6 вонредни професори и 5 доцент, а како што веќе е кажано, редовно 
вработен соработничкиот кадар не постои. Непостоењето на 
соработнички кадар води до одредени тешкотии во редовното одвивање 
на наставата и директно го загрозува квалитетот на наставата и науката 
на институтот. Особено неповолен е фактот што, доколку не се прими 
нов кадар како што е практика во последните 5 години, заради 
пензионирање бројот на наставниот кадар во наредните 3 години ќе 
опадне за 20 % и ќе изнесува само 20 наставници. Тоа, за разлика од пред 
десетина година престставува редукција за повеќе од 50 % од 
вработениот наставно-соработнички кадар што е застрашувачко лош и 
крајно погубен однос на државата што полека, но сигурно води кон 
замирање, како на наставната така и на научната дејност на Институтот. 

Научниот и соработничкиот кадар на Сеизмолошката опсерваторија 
при ПМФ – Скопје секогаш бил квалитетен. Тој е високо остручен во 
областа на сеизмологијата и нејзе сродните дисциплини (како наука, 
сеизмологијата е дел на физиката на внатрешноста на Земјата, односно 
на пошироката по опфатност геофизика). Овој кадар е широко отворен 
за новите достигнувања на теоретската и инструменталната 
сеизмологија, и истите постојано ги воведува во својата секојдневна 
работа. Комуникацијата со колегите од светот е на завидно ниво, најпрво 
поради обврската за размена на сеизмолошките податоци во светската 
сеизмолошка мрежа, а потоа и поради сопствената волја на кадарот за 
таа комуникација. 

Научниот и соработничкиот кадар на Сеизмолошката опсерваторија 
досега успешно ги покрива сите дејности на оваа институција, но веќе, 
под налетот на сè побрзиот развој на сеизмологијата во светот, доаѓа до 
израз неговата малубројност. Се оценува дека во иднина оваа 
малубројност може да го ослабне извршувањето на дејностите на 
Сеизмолошката опсерваторија. Таа малубројност, пак, се должи на 
ограничувањето на новите вработувања од финансиерот, како и на 
тешкотиите да се привлечат квалитетни млади луѓе, било поради сè уште 
недоволната популаризираност на сеизмологијата во општеството било 
поради слабите месечни лични примања во Опсерваторијата.  

Поради малубројноста на научниот и соработничкиот кадар, тој е 
преоптеретен со секојдневните обврски во сеизмолошката служба. Ова 
доведува до тоа овој кадар побавно да напредува во постигнувањето на 
формалните научни звања. 

 
Табела 6.1.1. Научен и соработнички кадар во Сеизмолошката 

опсерваторија при ПМФ  

Образован
ие / број 
на кадри 

Доктор на науки Магистер на науки 
2 3 

Звање  
Научен 

соработни
Виш 

науч.сор 
Научен  
советни

Асистент 
 



/ број на 
кадри 

к к 
- 2 0 2 

 
 
3.5. Ангажираност на наставниот и соработнички кадар  
            во наставниот процес на првиот циклус студии 
  

Во Табела 3.5.1 и Табела 3.5.2 прикажани се збирните показатели 
за ангажираноста на наставниот и соработнички кадар во наставниот 
процес на првиот циклус  на сите студиски насоки во извештајниот 
период. 

Табела 3.5.1. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар  

 Зимски 
семестар 

2013/ 
2014 

Летен 
семестар 

2014/ 
2015 

Зимски 
семестар 

2015/ 
2016 

Вкупен број наставници 26 24 24 
Вкупен број наставници од други 

Институти на ПМФ 
што држат настава на Институтот за 

биологија  

5 4 5 

Вкупен број наставници од други 
факултети  

што држат настава на Институтот за 
биологија 

3 3 3 

Вкупен број предмети на Институтот за 
биологија на сите насоки 52 55 52 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од Институтот за биологија на 

други Институти при ПМФ 
3 4 3 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од Институтот за биологија на 

други Факултети при УКИМ 
4 2 4 

Вкупен фонд на часови за предавања  
(збирно за сите групи и насоки) 

170 163 170 

Вкупен фонд на часови на предавања  
што се држат менторски (збирно за сите 

групи и насоки) 
23 32 23 

Просечен број на предмети по наставник  2 3 2 
Просечен неделен фонд на часови по 
наставник 6,5 7 7 

 

 



Табела 3.5.2. Анализа на ангажираност на соработничкиот кадар  

 Зимски 
семестар 

2013/ 
2014 

Летен 
семестар 

2014/ 
2015 

Зимски 
семестар 

2015/ 
2016 

Вкупен број соработници 6 6 7 
Вкупен број соработници по договор 14 12 11 

Вкупен број на наставници што држат 
вежби 3 3 2 

Вкупен број предмети на Институтот за 
биологија на сите насоки 49 48 49 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од Институтот за биологија 

на други Институти при ПМФ 
3 4 3 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од Институтот за биологија 

на други Факултети при УКИМ 
4 2 4 

Вкупен фонд на часови за вежби   
(збирно за сите групи и насоки) 

249 209 198 

Вкупен број на предмети чии вежби  
ги водат наставниците (редовна настава) 

4 3 4 

Просечен број предмети по соработник 8/2,5* 8/2,5* 7/3* 
Просечен неделен фонд на часови по 
соработник 41,5/12,5* 35/12* 28/11* 

*Првиот број се однесува на бројот на соработници, а другиот број се 
однесува на соработници+соработници по договор 

 
Од извршената анализа може да се забележи дека има недостаток на 

соработници со оглед на тоа дека односот наставник/соработник се 
движи меѓу 3.2 и 5.2.  

Во вкупната пресметка прикажана во двете табели не се земени 
предвид, ниту за наставниците ниту за соработницигте часовите за 
предавања и вежби за изборните предмети кои според студиските 
програми во тек, заземаат околу 10-15% од наставата.  

Што се однесува до институтот за географија во Табела 3.5.3 и 
Табела 3.5.4 прикажани се збирните показатели за ангажираноста на 
наставниот и соработнички кадар во наставниот процес на првиот 
циклус на сите студиски насоки во извештајниот период. 

Табела 3.5.3. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар  
 Зимски 

семестар 
2013/ 
2014 

Летен 
семестар 

2014/ 
2015 

Зимски 
семестар 

2015/ 
2016 

Вкупен број наставници 9 10 11 



Вкупен број наставници од други 
Институти на ПМФ 
што држат настава на ИГ 

   

Вкупен број наставници од други 
факултети  
што држат настава на ИГ 

   

Вкупен број предмети на ИГ на сите 
насоки 42 36 45 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИГ на други Институти при 
ПМФ 

   

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИГ на други Факултети при 
УКИМ 

   

Вкупен фонд на часови за предавања  
(збирно за сите групи и насоки) 131 116 134 

Вкупен фонд на часови на предавања  
што се држат менторски (збирно за сите 
групи и насоки) 

   

Просечен број на предмети по наставник  4,6 3,6 4 
Просечен неделен фонд на часови по 
наставник 14,5 11,6 12,2 

Табела 3.5.4. Анализа на ангажираност на соработничкиот кадар  
 Зимски 

семестар 
2013/ 
2014 

Летен 
семестар 

2014/ 
2015 

Зимски 
семестар 

2015/ 
2016 

Вкупен број соработници 4 3 2 
Вкупен број соработници по договор 2 3 5 
Вкупен број на наставници што држат 
вежби 0 1 1 

Вкупен број предмети на ИГ на сите 
насоки 42 36 45 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од ИГ на други Институти 
при ПМФ 

0 0 0 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од ИГ на други Факултети 
при УКИМ 

   

Вкупен фонд на часови за вежби  
(збирно за сите групи и насоки) 93 96 105 

Вкупен број на предмети чии вежби  
ги водат наставниците (редовна настава) 0 0 0 

Просечен број предмети по соработник 7 6 6,4 
Просечен неделен фонд на часови по 
соработник 15,5 16 15 

 



Од извршената анализа може да се забележи дека има недостаток на 
соработници. Може да се забележи и тоа дека сите доценти, покрај тоа 
што држат предавања, држат и вежби. Просечниот број на часови (за 
предавања) по наставник е околу 12, додека за соработниците 
просечниот број на часови (за вежби)  изнесува околу 15. Тука не се 
сметани часовите за вежби што ги изведуваат наставниците.  

Институтот за етнологија и антропологија ги доставува следните 
податоци дадени во  Табела 3.5.5 и Табела 3.5.6 прикажани се збирните 
показатели за ангажираноста на наставниот и соработнички кадар во 
наставниот процес на првиот циклус на сите студиски насоки во 
извештајниот период. 

Табела 3.5.5. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар  
 Зимски 

семестар 
2013/201

4 

Летен 
семестар 
2013/201

4 

Зимски 
семестар 
2014/201

5 
Вкупен број наставници 9 9 8 
Вкупен број наставници од други 
Институти на ПМФ 
што држат настава на ИЕА 

1 1 1 

Вкупен број наставници од други 
факултети  
што држат настава на ИЕА 

2 2 2 

Вкупен број предмети на ИЕА на сите 
насоки 47 47 47 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИЕА на други Факултети 1 1 1 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИМ на други Факултети 
при УКИМ 

1 1 1 

Вкупен фонд на часови за предавања  96 100 115 
Просечен број на предмети по наставник  4 4 4 
Просечен неделен фонд на часови по 
наставник 8 8 8 

Табела 3.5.6. Анализа на ангажираност на соработничкиот кадар  
 Зимски 

семестар 
2013/2014 

Летен 
семестар 

2013/2014 

Зимски 
семестар 

2014/2015 
Вкупен број соработници 2 2 2 
Вкупен број соработници по договор 5 5 4 
Вкупен број на наставници што држат 
вежби 3 5 4 

Вкупен број предмети на ИЕАна сите 
насоки 47 47 47 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од ИЕА на други Институти 
при ПМФ 

0 0 0 



Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од ИЕА на други Факултети 
при УКИМ 

1 1 1 

Вкупен фонд на часови за вежби  
(збирно за сите групи и насоки) 96 96 96 

Вкупен број на предмети чии вежби  
ги водат наставниците (редовна настава) 0 0 0 

Просечен број предмети по соработник 4 5 4 
Просечен неделен фонд на часови по 
соработник 14 14 16 

 
Од извршената анализа може да се забележи дека има недостаток на 

соработници. Просечниот број на часови (за предавања) по наставник е 
околу 8, додека за соработниците просечниот број на часови (за вежби)  
изнесува околу 14,5. Просечниот бројот на предмети по наставник 
изнесува 3, додека за соработниците изнесува околу 5.  

Во Табела 3.5.7 и Табела 3.5.8 прикажани се збирните показатели 
за ангажираноста на наставниот и соработнички кадар во наставниот 
процес на првиот циклус на сите студиски насоки на институтот за 
математика потребни за извештајниот период. 

Табела 3.5.7. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар  
 Зимски 

семестар 
2013/ 
2014 

Летен 
семестар 

2013/ 
2014 

Зимски 
семестар 

2014/ 
2015 

Вкупен број наставници 14 14 13 
Вкупен број наставници од други 
Институти на ПМФ 
што држат настава на ИМ 

1 0 1 

Вкупен број наставници од други 
факултети  
што држат настава на ИМ 

2 1 2 

Вкупен број предмети на ИМ на сите 
насоки 39 41 39 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИМ на други Институти 
при ПМФ 

5 6 5 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИМ на други Факултети 
при УКИМ 

7 2 7 

Вкупен фонд на часови за предавања  
(збирно за сите групи и насоки) 117 100 115 

Вкупен фонд на часови на предавања  
што се држат менторски (збирно за сите 
групи и насоки) 

8 12 8 

Просечен број на предмети по наставник  3 3 3 
Просечен неделен фонд на часови по 
наставник 8 7 9 



Табела 3.5.8. Анализа на ангажираност на соработничкиот кадар  
 Зимски 

семестар 
2013/2014 

Летен 
семестар 

2013/2014 

Зимски 
семестар 

2014/2015 
Вкупен број соработници 5 4 5 
Вкупен број соработници по договор 1 1 1 
Вкупен број на наставници што држат 
вежби 3 5 4 

Вкупен број предмети на ИМ на сите 
насоки 39 41 39 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од ИМ на други Институти 
при ПМФ 

5 5 5 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од ИМ на други Факултети 
при УКИМ 

4 2 4 

Вкупен фонд на часови за вежби  
(збирно за сите групи и насоки) 93 98 93 

Вкупен број на предмети чии вежби  
ги водат наставниците (редовна настава) 4 8 9 

Просечен број предмети по соработник 4 5 4 
Просечен неделен фонд на часови по 
соработник 12 15 13 

 
Од извршената анализа може да се забележи дека има недостаток на 

соработници со оглед на тоа дека односот наставник/соработик се движи 
меѓу 2.3 и 2.8. Може да се забележи и тоа дека сите доценти, покрај тоа 
што држат предавања, држат и вежби. Просечниот број на часови (за 
предавања) по наставник е околу 8, додека за соработниците просечниот 
број на часови (за вежби)  изнесува околу 15. Тука не се сметани часовите 
за вежби што ги изведуваат наставниците. Просечниот бројот на 
предмети по наставник изнесува 3, додека за соработниците изнесува 
околу 5. Во зискиот семестар се ангажира 1 наставник од друг институт и 
2 наставници од други факултети во рамки на УКИМ, а во летниот 
семестар се ангажира само еден наставник од друг факултет во рамки на 
УКИМ. 

Покрај редовниот ангажман на првиот циклус студии на Институтот 
за математика, 4 наставници и 4 соработници се ангажирани во 
изведување на наставата по математика на други факултети во рамки на 
УКИМ, а 3 наставници на други факултети од државните универзитети 
во земјава; во летниот семестар 2 наставници и 2 соработници се 
ангажирани во изведување на наставата по математика на други 
факултети во рамки на УКИМ.   

Што се однесува до Институтот за физика во Табела 3.5.9 и Табела 
3.5.10 прикажани се збирните показатели за ангажираноста на 
наставниот и соработнички кадар во наставниот процес на првиот 
циклус студии на сите студиски насоки во извештајниот период. 

 



Табела 3.5.9. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар  

 2013/14 2014/15 2015/16 
Вкупен број наставници 20 20 22 

Вкупен број наставници од  други Институти 
на ПМФ што држат настава на ИФ 2 2 2 

Вкупен број наставници од други факултети  
што држат настава на ИФ 

/ / / 

Вкупен број предмети на ИФ на сите насоки 28 27 22 
Вкупен број предмети што ги изведуваат 

наставници од ИФ на други Институти при 
ПМФ 

3 3 3 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИФ на други Факултети при 

УКИМ 
6 6 6 

Вкупен фонд на часови за предавања  
(збирно за сите групи и насоки) 

108 88 108 

Вкупен фонд на часови на предавања  
што се држат менторски (збирно за сите групи 

и насоки) 
16 3 11 

Просечен број на предмети по наставник  3 4 2 
Просечен неделен фонд на часови по 
наставник 6 6 6 

 

Табела 3.5.10. Анализа на ангажираност на соработничкиот кадар  

 2013/14 2014/15 2015/16 
Вкупен број соработници 3 2 2 

Вкупен број соработници по договор / / / 
Вкупен број на наставници што држат вежби 9 11 11 
Вкупен број предмети на ИФ на сите насоки 22 24 24 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од ИФ на други Институти при 

ПМФ 
3 3 3 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
соработници од ИФ на други Факултети при 

УКИМ 
2 2 1 

Вкупен фонд на часови за вежби  
(збирно за сите групи и насоки) 

84 84 84 

Вкупен број на предмети чии вежби  
ги водат наставниците (редовна настава) 

13 13 14 

Просечен број предмети по соработник 5 5 5 
Просечен неделен фонд на часови по 
соработник 22 20 20 

 
Кадровската структура укажува на постоење на нерамномерна 

распределба на наставнички и соработнички кадар. Заклучно со 



25.9.2015 година, односот наставник/соработник изнесува 10 што значи 
има зголемување од 1, 6 пати во однос на последниот сооднос од 31. 12. 
2012 година кој што изнесувал 6,3. На 25. 9. 2015 година и останатите 2 
асистенти беа избрани во звањето доцент и моментално на Институтот за 
физка има само наставнички кадар. Ова укажува на зголемената потреба 
од дополнително ангажирање на нов соработнички кадар. 

Што се однесува до Институтот за хемија во Табела 3.5.11 и Табела 
3.5.12 прикажани се збирните показатели за ангажираноста на 
наставниот и соработнички кадар во наставниот процес на првиот на 
сите студиски насоки во извештајниот период. 

Табела 3.5.11. Анализа на ангажираноста на наставниот кадар  

 Зимски 
семеста

р 
2013/20

14 

Летен 
семеста
р 2014 

Зимски 
семеста

р 
2014/20

15 

Летен 
семеста

р 
2015 

Зимски 
семеста

р 
2015/20

16 
Вкупен број наставници 24 24 24 24 25 

Вкупен број наставници од други 
Институти на ПМФ што држат настава 

на ИХ 

6 5 6 5 6 

Вкупен број наставници од други 
факултети  

што држат настава на ИХ 

3 2 3 2 3 

Вкупен број предмети на ИХ на сите 
насоки (вклучувајќи ги и изборните 

предмети) 

41 35 41 35 41 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИХ на други Институти 

при ПМФ 

6 3 6 3 6 

Вкупен број предмети што ги изведуваат 
наставници од ИХ на други Факултети 

при УКИМ 

1  1  1 

Вкупен фонд на часови за предавања  
(збирно за сите групи и насоки) 

131 144 131 144 131 

Вкупен фонд на часови на предавања  
што се држат менторски (збирно за сите 

групи и насоки) 

25 16 21 13 25 

Просечен број на предмети по 
наставник  

1,62 1,29 1,62 1,29 1,56 

Просечен неделен фонд на часови по 
наставник 

3,96 4,96 3,96 4,96 3,85 

 

Табела 3.5.12. Анализа на ангажираност на соработничкиот кадар 

 Зимски 
семестар 

2013/2014 

Летен 
семестар 

2014 

Зимски 
семестар 

2014/2015 

Летен 
семестар 

2015 

Зимски 
семестар 

2015/2016 



Вкупен број 
соработници 

2 2 1 1 0 

Вкупен број 
соработници по 

договор 

5 4 4 3 3 

Вкупен број на 
наставници што 

држат вежби 

13 8 13 8 13 

Вкупен број 
предмети на ИХ на 

сите насоки 

41 35 41 35 41 

Вкупен број 
предмети што ги 

изведуваат 
соработници од ИХ 
на други Институти 

при ПМФ 

6 3 6 3 6 

Вкупен фонд на 
часови за вежби  

(збирно за сите групи 
и насоки) 

156 176 156 176 156 

Вкупен број на 
предмети чии вежби 

ги водат 
наставниците 

(редовна настава) 

13 8 13 8 
 

13 

 
Од извршената анализа може да се забележи дека има недостаток на 

соработници со оглед на тоа дека односот наставник/соработик се движи 
околу 3,8. Просечниот број на часови (за предавања) по наставник е 
околу 4, додека за соработниците просечниот број на часови (за вежби)  
изнесува околу 15. Просечниот бројот на предмети (без изборните) по 
наставник изнесува 1,1, додека за соработниците изнесува околу 6-7. Во 
летниот семестар се забележува поголема оптовареност на 
соработниците, додека пак се забележува поголема оптовареност на 
наставниците (заради заминувањето на неколку наставници во пензија). 
Во зискиот семестар се ангажираат 9-10 наставници од други институти и 
3 наставници од други факултети во рамки на УКИМ, а во летниот 
семестар се ангажираат  6 наставници од други институти и 3 наставници 
од други факултети во рамки на УКИМ. 

   
3.6.   Ангажираност на наставниот кадар  
         во наставниот процес на вториот циклус студии 

Наставниот кадар истовремено е вклучен и во реализација и на 
студиите од вториот и третиот циклус студии. Притоа, за предмети каде 
што се запишале повеќе од пет кандитати се одвива редовна настава, 
додека за групи помлаку од пет, наставата се изведува менторски.  

На вториот циклус студии на Институтот за биологија, 
ангажирани се 24 наставници за изведување на задолжителните, 



задолжително-изборните и изборните предмети во првиот семестар, 
вкупно 5. Наставата за задолжителните (3) се изведува во денови кога 
студентите се слободни (работни денови попладне и викенди). 
Изборните предмети главно се држат менторски заради малиот број 
студенти што ги запишуваат.  

На вториот циклус студии на Институтот за географија, на сите 
насоки ангажирани се 11 наставници за изведување на задолжително-
изборните предмети во првиот семестар. Наставата се изведува 
интензивно, главно во деновите кога студентите се слободни (сабота), 
зашто голем дел од нив одат на работа. Изборните предмети од вториот 
семестар се држат менторски заради малиот број студенти што ги 
запишуваат.  

На вториот циклус студии на Институтот за етнологија и 
антропологија, ангажирани се 7 наставници. Наставата се изведува 
менторски заради малиот број запишани студенти.  

На вториот циклус студии на Институтот за математика, 
ангажирани се 11 наставници за изведување на задолжително-изборните 
предмети во првиот семестар, вкупно 7, при што некои предмети заради 
нивниот обем или програма ги изведуваат двајца наставници (такви се 3 
предмети). Наставата се изведува интензивно, главно во деновите кога 
студентите се слободни (сабота), зашто голем дел од нив одат на работа. 
Изборните предмети од вториот семестар се држат менторски заради 
малиот број студенти што ги запишуваат.  

Наставниот кадар истовремено е вклучен и во реализација и на 
студиите од вториот и третиот циклус студии. Притоа, на предметите 
каде што се запишале најмалку 5 кандитати се одвива редовна настваа, а 
за останатите, таа се изведува менторски.  

Наставниот кадар истовремено е вклучен и во реализација и на 
студиите од вториот и третиот циклус студии. Притоа, на предметите 
каде што се запишале најмалку 4 кандитати се одвива редовна настваа, а 
за останатите, таа се изведува менторски.  

На вториот циклус студии на Институтот за физика, ангажирани 
се 24 наставници за изведување на задолжително-изборните предмети во 
првиот семестар и тоа 7 редовни професори, 8 вонредни и 9 доценти, 
како и тројца асистенти. Со оглед на малиот број запишани студенти по 
студиска група, како и поради фактот што најголемиот број студенти се 
вработени, наставата се изведува или менторски или пак концентрирано 
во периодот јануари-февруари, односно јуни. 

На вториот циклус студии на Институтот за хемија, ангажирани се 
4 наставници за изведување на задолжително-изборните предмети во 
првиот семестар, вкупно 3, при што предметот Методологија на научно-
истражувачката работа, заради обемот и програмата го изведуваат двајца 
наставници. Наставата се изведува интензивно, главно во деновите кога 
студентите се слободни (сабота), зашто голем дел од нив се вработени. 
Изборните предмети од вториот семестар се држат менторски заради 
малиот број студенти што ги запишуваат.  

 
 



4. СТУДЕНТИ 

4. 1. Студенти на прв циклус на студии  
Во учебната 2013/14 година на ПМФ се запишани вкупно 1579 

студенти во сите 4 години на сите студиски програми. Од нив 1569 
студенти (99,3%) се запишаа по прв пат и 10 студенти (0,7%) се запишаа 
повторно. Во Табела 4.1 прикажан е бројот на студенти запишани во 
учебната година 2013/14 по студиски програми и години. 
Процентуалната застапеност по полови на запишаните студенти во 
учебната 2013/14година на ПМФ е 38,05% машки и 61,95% женски, 
додека во Табела 4.2 прикажана е процентуалната застапеност по полови 
на запишаните студенти по институти и двопредметните студии. Во 
Табела 4.3 прикажана е националната припадност на запишаните 
студенти во учебната 2013/14година.   
 
Табела 4.1. Број на запишани студенти по студиски програми во учебната 
2013/14 година 
 

    
I 

година 
II 

година 
III 

година 
IV 

година Вкупно 
математика наставна 26 13 8 44 91 

  теориска 3 5 1 1 10 
  мат.прог. 1 0 3 2 6 
  мат.екон. 7 2 5 10 24 
    37 20 17 57 131 

физика наставна 12 1 1 3 17 
  применета 1 0 0 0 1 
  метеорол. 2 1 0 0 3 
  геофизика 0 0 0 0 0 
  физ. и к.хар. 0 0 0 1 1 
  апар. и уред. 4 1 1 0 6 
  мед.физ. 4 4 1 8 17 
  теориска 11 0 2 6 19 
  астроном. 7 3 0 1 11 
 форенз. 7 0 0 0 7 
    48 10 5 19 82 

хемија наставна 7 2 1 6 16 
  применета 14 10 9 15 48 
  ан.струк. 0 0 0 0 0 
  анал.биох. 29 31 27 63 150 
  хем. на жив. сред. 4 0 0 0 4 
    54 43 37 84 218 

биологија наставна 16 11 15 56 98 



  биох.физ. 63 35 38 93 229 
  еколошка 10 5 3 15 33 
  молекул. 0 25 22 44 91 
    89 76 78 208 451 

географија наставна 1 34 24 65 124 
  ГИС 27 9 6 11 53 
  туризам 93 73 86 57 309 
  демограф. 17 6 5 7 35 
    138 122 121 140 521 

етн. и антр.   21 9 18 40 88 
информат. четиригод. 0 0 3 6 9 

 тригод. 0 1 6 10 17 
    0 1 9 16 26 

мат.-физ.   4 4 7 10 25 
био.-хем.   3 0 0 22 25 
мат.-инф.   4 5 3 0 12 
ВКУПНО   398 290 295 596 1579 

 
Табела 4.2 Процентуалната застапеност по полови на запишаните 
студенти во учебната 2013/14 година  
 

2013/14 машки женски 
студенти  164 247 
% 40% 60% 

 
Табела 4.3 Национална припадност на запишаните студенти во учебната 
2013/14 година 

2013/14  машки женски ПМФ 
Македонци 33,6% 52,2% 85,8% 

Албанци 2,9% 4,7% 7,6% 
Бошњаци 0,6% 0,2% 0,8% 

Турци 1,2% 1,2% 2,4% 
Срби 1,5% 1,5% 3% 
Роми / / / 
Власи 0,2% 0,2% 0,4% 
Други / / / 

 
Во учебната 2014/15 година на ПМФ се запишани вкупно 1465 студенти 
во сите 4 години на сите студиски програми. Од нив 1452 студенти 
(99,11%) се запишаа по прв пат и 13 студенти (0,89%) се запишаа 
повторно. Во Табела 4.4 прикажан е бројот на студенти запишани во 



учебната година 2014/15 по студиски програми и години. 
Процентуалната застапеноста по полови на запишаните студенти во 
учебната 2014/15 година на ПМФ е 38,52% машки и 61,48% женски, 
додека во Табела 4.5 прикажана е процентуалната застапеност по полови 
на запишаните студенти по институти и двопредметните студии. Во 
Табела 4.6 прикажана е националната припадност на запишаните 
студенти во во учебната 2014/15 година. 
 
Табела 4.4. Број на запишани студенти по студиски програми во учебната 
2014/15 година 
 

  
I 

година 
II 

година 
III 

година 
IV 

година вкупно 
математика наставна 22 15 14 31 82 

  теориска 2 2 5 1 10 
  мат.прог. 4 1 0 3 8 
  мат.екон. 10 4 2 11 27 
    38 22 21 36 127 

физика наставна 15 9 1 5 30 
  применета 0 0 0 1 1 
  метеорол. 0 0 0 2 2 
  геофизика 0 0 0 0 0 
  физ. и к.хар. 0 0 0 1 1 
  апар. и уред. 4 1 1 1 7 
  мед.физ. 6 2 3 4 15 
  теориска 0 8 0 1 9 
  астроном. 1 2 3 1 7 
 форенз. 5 3 0 0 8 
    31 25 8 16 80 

хемија наставна 8 7 3 1 19 
  применета 12 8 9 18 47 
  анал.биох. 28 25 28 59 140 
  хем. на жив. сред. 4 0 0 0 4 
    52 40 40 78 210 

биологија наставна 17 13 10 42 82 
  биох.физ. 50 49 34 92 225 
  еколошка 5 5 4 8 22 
  молекул. 22 1 22 35 80 
    94 68 70 177 409 

географија наставна 0 0 27 48 75 
  ГИС 21 20 9 11 61 
  туризам 112 64 56 96 328 



  демограф. 14 12 5 7 38 
    147 96 97 162 502 

етн. и антр.   15 13 7 37 72 
информат. четиригод. 0 0 0 7 7 

 тригод. 0 0 1 9 10 
    0 0 1 16 17 

мат.-физ.   0 3 4 16 23 
био.-хем.   0 0 0 10 10 
мат.-инф.   6 3 4 2 15 
ВКУПНО   383 270 252 560 1465 

 
Табела 4.5 Процентуалната застапеност по полови на запишаните 
студенти во учебната 2014/15 година 

2014/15 машки женски 
студенти  153 253 
% 37,7% 62,3% 

 
Табела 4.6 Национална припадност на запишаните студенти во учебната 
2014/15 година 

2014/15  машки женски ПМФ 
Македонци 32% 52,9% 84,9% 

Албанци 2,5% 3,9% 6,4% 
Бошњаци 0,5% 0,8% 1,3% 

Турци 0,9% 1,9% 2,8% 
Срби 1% 2,1% 3,1% 
Роми 0,8% / 0,8% 
Власи / 0,7% 0,7% 
Други / / / 

 
Во учебната 2015/16 година на ПМФ се запишани вкупно 1421 

студенти во сите 4 години на сите студиски програми. Од нив 1399 
студенти (98,5%) се запишаа по прв пат и 22 студенти (1,5%) се запишаа 
повторно. Во Табела 4.7 прикажан е бројот на студенти запишани во 
учебната година 2015/2016 по студиски програми и години. 
Процентуалната застапеност по полови на запишаните студенти во 
учебната 2015/2016 година на ПМФ е 38,05% машки и 61,95% женски, 
додека во Табела 4.8 прикажана е процентуалната застапеност по полови 
на запишаните студенти по институти и двопредметните студии. Во 
Табела 4.9 прикажана е националната припадност на запишаните 
студенти во учебната 2015/16 година.   
 
 



Табела 4.7. Број на запишани студенти по студиски програми во учебната 
2015/16 година 
 

    
I 

година 
II 

година 
III 

година 
IV 

година Вкупно 
математика наставна 23 14 15 37 89 

  теориска 9 1 2 6 18 
  мат.прог. 0 1 1 1 3 
  мат.екон. 8 7 6 9 30 
    40 23 24 53 140 

физика наставна 4 2 8 7 21 
  применета 0 0 0 0 0 
  метеорол. 0 0 0 1 1 
  геофизика 0 0 7 0 7 
  физ. и к.хар. 1 0 0 2 3 
  апар. и уред. 0 2 0 1 3 
  мед.физ. 4 4 1 7 16 
  теориска 2 1 0 3 6 
  астроном. 2 0 2 4 9 
 форенз. 2 5 3 0 10 
 сончева енерг. 1 0 0 0 1 
    16 14 21 26 77 

хемија наставна 5 3 7 5 20 
  применета 8 7 8 17 40 
  анал.биох. 32 26 23 70 151 
  хем. на жив. сред. 0 3 0 0 3 
    45 39 38 92 214 

биологија наставна 12 8 12 43 75 
  биох.физ. 58 43 47 93 241 
  еколошка 5 1 2 8 16 
  молекул. 30 18 1 40 89 
    105 70 62 184 421 

географија наставна 30 0 0 43 73 
  ГИС 13 16 18 16 63 
  туризам 74 63 46 84 267 
  демограф. 6 6 11 6 29 
    123 85 75 149 432 

етн. и антр.   10 9 8 38 65 
информат. четиригод. 0 0 0 15 15 

 тригод. 0 0 0 26 26 



    0 0 0 41 41 
мат.-физ.   1 0 2 11 14 
био.-хем.   0 0 0 3 3 
мат.-инф.   4 3 2 5 14 
ВКУПНО   344 243 232 602 1421 

 
Табела 4.8 Процентуалната застапеност по полови на запишаните 
студенти во учебната 2015/16 година  

2015/16 машки женски 
студенти  142 219 
% 39,3% 60,7% 

 
Табела 4.9 Национална припадност на запишаните студенти во учебната 
2015/16 година 

2015/16  машки женски ПМФ 
Македонци 33% 49,3% 82,3% 

Албанци 2,4% 6,6% 9% 
Бошњаци 0,3% 0,3% 0,6% 

Турци 2,8% 2,2% 5% 
Срби 0,8% 1,7% 2,5% 
Роми / / / 
Власи / 0,3% 0,3% 
Други / 0,3% 0,3% 

 
Анализата на бројот на дипломирани студенти во 2013, 2014, 2015 и 2016 
година по институти и двопредметни студии е сумиран во Табелата 4.10. 
 
Табела 4.10 Број на дипломирани студенти во 2013, 2014, 2015 и 2016 
година 

  Б Г ЕА М Ф Х информ. 
био.-
хем. 

мат.-
физ. ПМФ 

2013 88 57 13 26 4 57 25 10 2 282 
2014 49 45 21 16 3 30 12 3 1 180 
2015 42 86 16 13 8 38 22 6 5 236 
2016 39 53 11 18 9 22 19 1 4 176 

4.2. Студентска анкета 
Во текот на мај 2014 година во рамките на самоевалуациониот 

процес, беше спроведена студентска анкета за предметите од зимскиот 
семестар од 2013/2014 година. Во анкетата учествуваа студенти-
испитаници од сите студиски години и сите институти. При 
анкетирањето се одзваа вкупно 239 студенти.  



Анкетниот лист вклучуваше 20 прашања за квалитетот на 
одржување на наставата и 1 забелешка/коментар на студентите во врска 
со проблеми од наставата. Прашањата 1 до 16 беа оценувани на следниов 
начин (1-незадоволителен; 2-доволен; 3-добар; 4-многу добар; 5-
одличен;). Бодувањето на прашањата 17 и 18 е изведено според (1-(0–
20)%; 2-(20–40)%; 3-(40–60)%; 4-(60–80)%; 5-(80-100)%), додека 
прашањата 19 и 20 се бодувани според (1-мали; 2-просечни; 3-соодветни; 
4-големи; 5-многу големи). Во продолжение, во Tабела 4.8 следуваат 
сумираните резултати од анкетата на ниво на ПМФ, додека во Tабела 
4.8а се резултатите на ниво на ПМФ од студентите од Прва година. Во 
загради, таму каде има, е наведен процентот на анкетирани студенти кои 
дале одговор на соодветното прашање, ако нема наведено процент, значи 
дека сите анкетирани студенти дале одговор на тоа прашање. 

Табела 4.8  Сумарни резултати од студентската анкета (ПМФ) 

 
Наставно-

научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 239 
Просечна оценка за предмет 
(прашања од 14 до 18) 3,83 

Просечна оценка за 
наставник/соработник 
(прашања од 1 до 10) 

4,21 4,32 

1. Подготвеност за 
предавањата/вежбите  
(прашања 1 и 2) 

(99,6%) 4,21 (97,5%) 4,17 

2. Квалитет на изведување на 
наставата 
(прашања 3 и 4) 

(98,7%) 4,03 (95,4%) 4,00 

3. Редовност на часовите (прашања 5 
и 6) (98,3%) 4,49 (96,2%) 4,69 

4. Достапност за консултации 
(прашања 7 и 8) (99,2%) 4,18 (96,2%) 4,37 

5. Однос кон студентот (прашања 9 и 
10)  (99,2%) 4,15 (96,7%) 4,37 

6. Обезбеденост на материјал за 
учење 
(прашање 14) 

(98,3%) 3,98 

7. Усогласеност на предавањата и 
вежбите 
(прашање 15) 

(96,7%) 3,86 

8. Корисност од 
лабораториските/практичните 
вежби (прашање 16) 

(93,3%) 3,73 

9. Навремено истакнување на 
резултати од испити 
(прашање 11) 

(96,2%) 3,77 

10. Објективност при оценувањето 
(прашања 12 и 13) (97,5%) 3,95 (96,2%) 4,03 



11. Барања што се поставуваат пред 
студентот 
(прашања 19 и 20) 

(98,7%) 3,29 (97,5%) 3,27 

12. Присутност на студентот на 
наставата 
(прашања 17 и 18) 

(98,7%) 3,42 (97,9%) 4,06 

 

Табела 4.8а  Сумарни резултати од студентската анкета (ПМФ - студенти 
од Прва година) 

 
Наставно-

научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 83 
Просечна оценка за предмет 4,03 
Просечна оценка за 
наставник/соработник 4,32 4,48 

1. Подготвеност за 
предавањата/вежбите  4,19 4,35 

2. Квалитет на изведување на 
наставата 4,13 4,24 

3. Редовност на часовите 4,73 (98,8%) 4,83 
4. Достапност за консултации 4,27 4,45 
5. Однос кон студентот 4,29 4,52 
6. Обезбеденост на материјал за 
учење 4,14 

7. Усогласеност на предавањата и 
вежбите 4,08 

8. Корисност од 
лабораториските/практичните 
вежби 

(97,6%) 4,04 

9. Навремено истакнување на 
резултати од испити (98,8%) 3,93 

10. Објективност при оценувањето 4,08 4,19 
11. Барања што се поставуваат пред 
студентот 3,36 3,45 

12. Присутност на студентот на 
наставата 3,45 4,25 

 
Резултатите од анкетата спроведена кај студентите покажуваат 

дека подготвеноста, редовноста и достапноста на наставниците и 
соработниците на часовите е на високо ниво, а и квалитетот на 
предавањата е многу добар, додека опаѓа квалитетот на вежбите и 
подготвеноста на асистените за часовите за вежби, што и не е за 
изненадување заради преоптовареноста на соработничкиот кадар со 
часови. Релативно послаба оценка е добиена за корисноста на 
лабораториските вежби, што се должи и на тоа што опремата е постара и 
на немањето доволно кадар за изведување на вежбите. Во однос на 
материјалите што се обезбедуваат за изведување на наставата се 



забележува добра до многу добра поткрепеност со учебници и учебни 
помагала.   

Како што покажуваат резултатите од анкетата студентите 
генерално сметаат дека барањата кои се поставуваат пред нив се 
поголеми од она што тие го сметаат за соодветно.  Ова е веројатно 
резултат од разликите во односот на начинот на испитување и проверка 
на знаењето во средното образование. 

Во Табелите од 4.9 до 4.14 се прикажани сумарни резултати од 
одговорите на поеднечните прашањата од анкетата анализирани според 
припадноста на студентите-испитаници на секој од институтите. 

Табела 4.9  Резултати од студентската анкета - Институт за математика 
(ИМ) 

 
Наставно-

научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 44 
Просечна оценка за предмет 3,29 
Просечна оценка за 
наставник/соработник 4,19 4,28 

1. Подготвеност за 
предавањата/вежбите  4,14 3,91 

2. Квалитет на изведување на 
наставата 3,80 3,91 

3. Редовност на часовите (98%) 4,72 (98%) 4,81 
4. Достапност за консултации 4,39 4,52 
5. Однос кон студентот  3,91 4,25 
6. Обезбеденост на материјал за 
учење 3,50 

7. Усогласеност на предавањата и 
вежбите 3,34 

8. Корисност од 
лабораториските/практичните 
вежби 

(86%) 2,89 

9. Навремено истакнување на 
резултати од испити 3,14 

10. Објективност при оценувањето 3,75 3,77 
11. Барања што се поставуваат пред 
студентот 3,39 3,57 

12. Присутност на студентот на 
наставата 3,09 3,73 

 

Табела 4.10  Резултати од студентската анкета - Институт за физика (ИФ) 

 
Наставно-

научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 19 
Просечна оценка за предмет 4,20 



Просечна оценка за 
наставник/соработник 4,41 4,62 

1. Подготвеност за 
предавањата/вежбите  4,37 4,74 

2. Квалитет на изведување на 
наставата 4,05 4,37 

3. Редовност на часовите 4,53 4,84 
4. Достапност за консултации 4,63 4,63 
5. Однос кон студентот  4,47 4,53 
6. Обезбеденост на материјал за 
учење 4,00 

7. Усогласеност на предавањата и 
вежбите 4,21 

8. Корисност од 
лабораториските/практичните 
вежби 

4,26 

9. Навремено истакнување на 
резултати од испити 4,26 

10. Објективност при оценувањето 4,21 4,32 
11. Барања што се поставуваат пред 
студентот 3,47 3,37 

12. Присутност на студентот на 
наставата 4,05 4,58 

 

Табела 4.11  Резултати од студентската анкета - Институт за хемија (ИХ) 

 
Наставно-

научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 40 
Просечна оценка за предмет 4,12 
Просечна оценка за 
наставник/соработник 4,44 4,38 

1. Подготвеност за 
предавањата/вежбите  4,11 (85%) 4,24 

2. Квалитет на изведување на 
наставата (95%) 4,42 (80%) 3,94 

3. Редовност на часовите (95%) 4,66 (80%) 4,78 
4. Достапност за консултации (95%) 4,53 (78%) 4,39 
5. Однос кон студентот  (95%) 4,47 (80%) 4,38 
6. Обезбеденост на материјал за 
учење (93%) 4,11  

7. Усогласеност на предавањата и 
вежбите (80%) 3,97 

8. Корисност од 
лабораториските/практичните 
вежби 

(80%) 4.06  

9. Навремено истакнување на 
резултати од испити (80%) 3,72 



10. Објективност при оценувањето (85%) 4,15 (78%) 4,06 
11. Барања што се поставуваат пред 
студентот (95%) 3,21 (85%) 3.09 

12. Присутност на студентот на 
наставата (98%) 4,08 (88%) 4,63 

 

Табела 4.12  Резултати од студентската анкета - Институт за биологија 
(ИБ) 

 
Наставно-

научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 66 
Просечна оценка за предмет 3,84 
Просечна оценка за 
наставник/соработник 4,02 4,36 

1. Подготвеност за 
предавањата/вежбите  (98%) 4,03 4,23 

2. Квалитет на изведување на 
наставата (98%) 3,83 (95%) 4,11 

3. Редовност на часовите (98%) 4,57 4,76 
4. Достапност за консултации 3,85 4,32 
5. Однос кон студентот  3,82 4,36 
6. Обезбеденост на материјал за 
учење (98%) 4,06 

7. Усогласеност на предавањата и 
вежбите 3,92 

8. Корисност од 
лабораториските/практичните 
вежби 

(97%) 3,34 

9. Навремено истакнување на 
резултати од испити (98%) 3,83 

10. Објективност при оценувањето 3,76 4,20 
11. Барања што се поставуваат пред 
студентот (98%) 3,48 3,26 

12. Присутност на студентот на 
наставата (97%) 3,34 4,67 

 

Табела 4.13  Резултати од студентската анкета - Институт за географија 
(ИГ) 

 
Наставно-

научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 50 
Просечна оценка за предмет 3,76 
Просечна оценка за 
наставник/соработник 4,14 4,15 

1. Подготвеност за 4,14 3,96 



предавањата/вежбите  
2. Квалитет на изведување на 
наставата 4,16 3,86 

3. Редовност на часовите 4,28 4,52 
4. Достапност за консултации 3,92 4,16 
5. Однос кон студентот  4,22 4,24 
6. Обезбеденост на материјал за 
учење 4,32 

7. Усогласеност на предавањата и 
вежбите 3,92 

8. Корисност од 
лабораториските/практичните 
вежби 

3,60 

9. Навремено истакнување на 
резултати од испити 4,06 

10. Објективност при оценувањето 3,98 3,76 
11. Барања што се поставуваат пред 
студентот 3,08 3,20 

12. Присутност на студентот на 
наставата 3,10 3,32 

 

Табела 4.14  Резултати од студентската анкета - Институт за етнологија и 
антропологија (ИЕА)  

 
Наставно-

научен 
кадар 

Соработнички 
кадар 

Број на анкетни ливчиња 20 
Просечна оценка за предмет 3,65 
Просечна оценка за 
наставник/соработник 4,25 4,40 

1. Подготвеност за 
предавањата/вежбите  4,30 4,40 

2. Квалитет на изведување на 
наставата 4,10 4,00 

3. Редовност на часовите 3,85 4,35 
4. Достапност за консултации 4,35 4,45 
5. Однос кон студентот  4,65 4,80 
6. Обезбеденост на материјал за 
учење 3,65 

7. Усогласеност на предавањата и 
вежбите 4,15 

8. Корисност од 
лабораториските/практичните 
вежби 

3,60 

9. Навремено истакнување на 
резултати од испити 3,90 

10. Објективност при оценувањето 4,35 4,40 



11. Барања што се поставуваат пред 
студентот 2,95 3,05 

12. Присутност на студентот на 
наставата 3,25 3,15 

 
 Од 2014 година, анкетата за студенти е електронска, анонимна и 
задолжителна за секој студент. 

4.3. Студенти на втор циклус на студии  
Во учебните 2013/14 и 2014/15 години, вториот циклус на студии 

на ПМФ се одвива по студиски програми во времетраење од 2 семестри. 
Во Табела 4.15 даден е бројот на запишани студенти на вториот циклус на 
студии по институти во учебните 2013/14 и 2014/15 години, а во Табелата 
4.15a даден е бројот на запишани студенти по студиски програми.  Во 
Табела 4.16 даден е бројот на магистрирани студенти и специјалисти  во 
2013 и 2014 година. 
 
Табела 4.15  Број на запишани студенти на вториот циклус на студии по 
институти во учебните 2013/14, 2014/15 и 2015/2016 години 
 

  матем. физика хемија биолог. геогр. 
етно. и 
антроп. ПМФ 

2013/14 7 3 13 10 3 2 38  
2014/15 12 0 10 15 6 1 44 
2015/16 8 0 18 10 6 3 45 

 
Табела 4.15а Број на запишани студенти на вториот циклус на студии по 
студиски програми во учебните 2013/14, 2014/15 и 2015/2016 години 
 

    2013/14 2014/15 2015/16 
математика мат. науки и примени 7 2 1 

 
Мат.статистика, актуарство и 

математичко моделирање во економија 0 3 
1 

 Математичко образование 0 7 3 

 
Нумеричка оптимизација и 

апроксимации / / 
3 

 физика астрономија и астрофизика 0 / / 
  медицинска физика 3 / / 
  методика на наст. по физика 0 / / 
  метеорологија  0 / / 

 теориска физика 0 / / 
  форензичка физика 0 / / 

хемија наставна 2 1 0 
  аналитичка биохемија 6 5 12 
  применета 5 4 6 



биологија  биохемија и физиологија 6 1 3 
  еколошко таксономска / екол. 0 8 4 
  еколошко таксономска / такс. 0 2 6 
 еколошко таксономска/наставен 1 0 0 
  молекуларна биологија 3 4 2 

географија  наставна 3 0 0 
  ГИС  0 0 0 
 демографија 0 0 0 
 Туризам едногодишни / 5 6 
 Туризам двогодишни / 1 0 

етн. и антр.  етн. и антр. 2 1 3 
 

Информациите презентирани во Табела 4.15 и Табела 4.15а 
укажуваат на заинтересираност на студентите да го продолжат 
студирањето на втор цилус студии. Бројот на запишани студенти на втор 
циклус студии во учебната 2014/15 година е значително поголем главно 
заради актуелноста на студиите во првите години од нивното 
започнување, бидејќи поголем број на студенти беа во исчекување повеќе 
години да започнат едногодишните студии на втор циклус. 
 
Табела 4.16  Број на магистрирани студенти и специјалисти во 2013/14, 
2014/15 и 2015/2016  година 

  Б Г ЕА М Ф Х ИНФ 

Вкупно 
ПМФ 

маг./спец 
2013 13 6 2 7 9 14 0 51 
2014 10 5 0 7 6 25 0 53 
2015   18 6 1 5 3 16 0 49 
2016 6 5 1 6 7 12 0 37 

 

4.4. Студенти на трет циклус на студии  
Во Табела 4.17 даден е бројот на запишани студенти на третиот циклус на 
студии по институти во учебните 2013/14, 2014/15 и 2015/2016  година, а 
во Табела 4.18 даден е бројот на одбранети докторски дисертации  во 
2013 и 2014 година. 
 
Табела 4.17  Број на запишани студенти на третиот циклус на студии во 
учебните 2013/14, 2014/15 и 2015/2016  години 

  Б Г ЕА М Ф Х ПМФ 
2013/14 1 1 / 1 / 3 6 
2014/15 / / / / / / / 
2015/16   1 6 2 5 3 5 22 



 
Информациите презентирани во Табела 4.17 укажуваат на добар одзив 
кај студентите за запишување на трет циклус на студии на ПМФ. 
 
Табела 4.18  Број на одбранети докторски дисертации во 2013, 2014, 2015 
и 2016 година 

  Б Г ЕА М Ф Х информ. ПМФ 
2013 3 3 1 1 2 4 0 14 
2014 9 0 0 2 1 4 1 17 
2015 7 0 2 5 2 5 0 21 
2016 2 1 0 3 0 4 0 10 

 

4.5. Активности на ПМФ насочени кон студентите  
 
Покрај вообичаениот наставен и образовен процес Природно–

математичкиот факултет, се залага и активно учествува во решавање на 
секојдневните студенски барања кои секако се за и надвор од наставата. 

Неможе а да не се спомене постојаната соработка со студенската 
организација како и со активните научни друштва на факултетот, се со 
цел за подобро изведување на наставата и побрзо детектирање на 
недостатоците при нејзината реализација, тука се вбројува и соработката 
со заменик студенски правобранител за навремено информирање и 
решавање на студенските проблеми. 

Деканатот, продеканите, секретарот како и службата за студенски 
прашања се во постојана комуникација со студентите, и во рамките на 
можностите факултетот се труди за решавање на проблемите на кои 
најчесто наидуваат студентите. 

Природно–математичкиот факултет финансиски ги подржува сите 
студенски организирани форми, посебно организациите кои учествуваат 
на државни но и на меѓународни натпревари од сите области на науката, 
а тука се вбројува и можеби најголемата и најстара студенска спортско- 
научна манифестацација “ПРИМАТИЈАДА” на која традиционално 40 
години по ред, учествуваат 16 Природно-математички факултети од 
поранешните југословенски републики, а нашиот факултет се вбројува 
меѓу најдобрите како во спортскиот така и во научниот дел, само да се 
спомене дека традиционално скоро секоја година факултетот е на прво 
место како апсолутен победник во наука и/или спорт. 

5.ПРОСТОРНО И МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ МОЖНОСТИ 

Наставата на Институтот за биологија се реализира со изведување 
на практична настава (предавања), практична настава (лабораториски, 
аналитички, биохемиски, детерминациски, демонстративни вежби, 
теренска настава). Практичната настава се реализира со групи составено 
од 15-20 студенти. Во двата семестри студентите се ангажирани со 
просечно по 30 часа неделно.  



Просторните можности на Институтот за биологија комплетно ги 
задоволуваат потребите за изведување на наставата и тоа: пет 
предавални, седум вежбални и 11 лаборатории, една компјутерска 
лабораторија на Институтот сите опремени со современа аудиовизуелна 
опрема (ЛЦД проектори) со што се овозможува современа и ефикасна 
реализацијата на наставната програма за одредени предмети. 
Вежбалните и лабораториите се опремени со соодветна опрема за 
изведување на лабораториските вежби и интернет приклучоци. За 
потребите на практичната настава, Институтот за биологија ги користи 
капацитетите на: фармите за лабораторски животни, Ботаничката 
градина како збирките со кои располага институтот.  
Библиотеката на Институтот за биологија го опслужува наставниот кадар 
на Факутетот, студентите, ученици, наставници од основните и средните 
училишта и други корисници на информации. Библиотеката обезбедува 
материјали и услуги за поддршка на академските програми во склопот 
на наставата што се изведува на трите циклуси на Институтот за 
биологија. Институтот за биологија вложува напори со кои 
библиотечниот фонд постојано се збогатува со книги и списанија што 
Институтот ги добива преку размена, како и со обновување на фондот со 
учебни помагала кои ги користат студентите во текот на образовниот 
процес. 

Наставата на Институтот за географија се одвива со голем број 
часови предавања и аудиториумски, но и со лабораториски вежби со 
помали групи студенти (меѓу 5 и 20).  

Просторните можности на Институтот за географија во моментов 
ги задоволуваат потребите за изведување настава. За таа цел Институтот 
располага со следните работни простории: 2 амфитеатри, 5 училници, 
7 лаборатории за (картографија, геологија, геоморфологија,  
климатологија и хидрологија, социо-економска географија и 
компјутерска лабораторија, ГИС), Во нив се изведува основната функција 
на работењето како во смисла на непосредното изведување на наставата 
така во смисла на искористување на просториите и опремата за научно 
истражувачка и апликативна работа. Училниците се опремени со 
нагледна опрема од типот графоскопи, телевизори, видеа и ДВД-апарати 
и видеобимови.  
  Наменските лаборатории се скоро целосно опремени со 
современа опрема и апаратура за разни наставно вежбовни активности и 
научно истражувачка и апликативна работа. Во тек е дооформувањето на 
компјутерската лабораторија. 
  Институтот за географија е соодветно организиран за 
спроведување на теренски настави од секаков вид каде студентите се 
во можност непосредно на терен да видат разни објекти, појави и 
процеси кои се предмет на проучување во географијата. 

 Институтот за географија располага со голема збирка на карти 
од околу 7000 примероци, кои  служат за изведување на наставата, како 
и за одредени научни потреби. Застапени се неколку комплети на ѕидни 
карти со различна содржина и просторен опфат во кои спаѓаат и 
специјални тематски карти. Освен тоа, Иститутот располага со неколку 
збирки на топографски карти во различен размер, со кои е опфатена 
територијата на Република Македонија. 



 Во рамките на Институтот за географија исто така егзистира 
пообемна минералошка, петрографска и збирка на бројни 
фосилни наоди од разни временско-геолошки периоди. 
  Компјутерската опременост на Институтот е релативно 
солидна, особено во поглед на бројот и видот на компјутерската опрема 
што се користи. Со нив е овозможена секојдневната работа на 
вработените, прецизна техничка работа во процесот на картографската 
технологија на работење и во сверата на издавачката дејност. На 
Институтот за географија се работи и на најновите технологии познати 
како ГИС географско информа циски системи. 
  Бидејќи значаен дел од наставата се изведува на терен, Институтот 
за географија располага со бројна поситна апаратура која е на 
располагање во процесите на наставата. 
  Во рамките на Институтот за географија како матична 
библиотека за географија, геологија и етнологија во рамки на НУБ 
народната и универзитетска библиотека функционира богато опремена 
библиотека со вкупен број од околу 19500 примероци од кои околу 6600 
се монографски публикации, а околу 13000 се списанија. Во вкупниот 
книжен фонд покрај домашна, застапена е и странска литература, која би 
требало да се збогатува со нови изданија. Воедно, се врши размена со над 
110 институции во земјата и странство.   
  Во рамките на библиотеката институтот со капацитет од 
триесетина места егзистира современа читална, која студентите може да 
ја користат во сите работни денови.  

Наставата на Институтот за етнологија и антропологија се одвива 
преку предавања и аудиториумски, но и со лабораториски вежби со 
помали групи студенти (меѓу 5 и 10). Во секој семестар студентите имаат 
просечно по 30 часа неделно.  

Просторните можности на Институтот за етнологија и 
антропологија во моментов ги задоволуваат потребите за изведување 
настава. Големата училница, три предавални и една компјутерска 
лабораторија на Институтот, се опремени со современа аудиовизуелна 
опрема (ЛЦД проектори) со што се овозможува современа и ефикасна 
реализацијата на наставната програма за одредени предмети. 
Лабораториските вежби се одржуваат во институтските лаборатории за 
визуелна и теренска етнологија. Лабораториите се опремени со 
соодветна опрема за изведување на лабораториските вежби, главно 
персонални компјутери (лабoраториjaтa со повеќе места во моментов 
има застарена опрема) и интернет приклучоци (во двете лаборатории).  

Библиотеката на Институтот за етнологија и антропологија го 
опслужува наставниот кадар на Факутетот, студентите, и други 
корисници на информации. Библиотеката обезбедува материјали и 
услуги за поддршка на академските програми во склопот на наставата 
што се изведува на трите циклуси на ИЕА. Таа поседува над 2800 книги, 
32 наслови на периодични списанија (околу 1000 примероци). 
Библиотеката на ИЕА има неколку посебни Збирки: Збирка на проф. д-р 
Џоел Мартин Халперн, Збирка на проф. д-р Ванчо Тушевски, Збирка на 
проф. д-р Крсте Богоевски, Збирка на проф. д-р Ѓорѓи Здравев и Збирка 
на проф. д-р Анета Светиева.   Библиотечниот фонд постојано се 
збогатува со книги и списанија што Институтот ги добива преку размена. 



Во состав на Библиотеката е и читална со 15 места (клупи и столчиња), 
како и интернет пристап (2 места).  

Институтот за етнологија и антропологија се стреми кон 
доопремување и модернизирање на училниците, лабораториите, но и на 
библиотеката и читалната, со што би се овозможило секој студент 
квалитетно да ги извршува своите наставни обврски. 

Наставата на Институтот за математика се одвива со голем број 
часови предавања и аудиториумски, но и со лабораториски вежби со 
помали групи студенти (меѓу 5 и 20). Во секој семестар студентите имаат 
просечно по 30 часа неделно.  

Просторните можности на Институтот за математика во моментов 
ги задоволуваат потребите за изведување настава. Математичкиот 
амфитеатар, една предавална и една компјутерска лабораторија на 
Институтот, се опремени со современа аудиовизуелна опрема (ЛЦД 
проектори) со што се овозможува современа и ефикасна реализацијата 
на наставната програма за одредени предмети. Лабораториските вежби 
се одржуваат во двете институтски лаборатории (едната има 10, а другата 
20 места). Лабораториите се опремени со соодветна опрема за 
изведување на лабораториските вежби, главно персонални компјутери 
(лабoраториjaтa со повеќе места во моментов има застарена опрема) и 
интернет приклучоци (во двете лаборатории).  

Библиотеката на Институтот за математика го опслужува 
наставниот кадар на Факутетот, студентите, ученици, наставници од 
основните и средните училишта и други корисници на информации. 
Библиотеката обезбедува материјали и услуги за поддршка на 
академските програми во склопот на наставата што се изведува на трите 
циклуси на ИМ. Таа поседува над 25000 книги, 600 наслови на 
периодични списанија (околу 65000 примероци). Списанијата се 
комплетно внесени во електронската база на COBISS. Библиотечниот 
фонд постојано се збогатува со книги и списанија што Институтот ги 
добива преку размена, а во текот на извештајнов период и со учебниците 
(6 учебника) од проектот на Владата на Р. Македонија „Превод на 1000 
учебници“. Во склоп на Библиотеката е и читална со 25 места (клупи и 
столчиња), како и интернет пристап (2 места).  

Институтот за математика се стреми кон доопремување и 
модернизирање на училниците, лабораториите, но и на библиотеката и 
читалната, со што би се овозможило секој студент квалитетно да ги 
извршува своите наставни обврски. 
Институтот за физика, својата наставна, научна и апликативна активност 

ја изведува во просториите на зградата на Природно-математичкиот 

факултет. Институтот располага со:  

Еден голем амфитеатар со 190 места  

Еден мал амфитеатар со 45 места  

Три училници со вкупно 94 места  

Една компјутерска лабораторија со 13 работни места  

17 лаборатории со вкупноо 218 места  



Библиотека со читална со 20 места  

Сеизмолошка опсерваторија 

 

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 физика. Имено, на 

Институтот се развиле и сега функционираат лаборатории кои третираат 

различни области од физиката:  

1. физика на кондензирана материја  

- лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите,  

- лабораторија за тенки филмови,  

- лабораторија за вакуумско напарување,  

2. применета физика  

- лабораторија за CSI и криминалистика  

- лабораторија за медицинска физика  

3. Оптика  

- Лабораторија за холографија  

4. Медицинска физика  

- лабораторија за рентгенски зраци  

- лабораторија за биофизика (електрооптика на дисперзни системи)  

5. Методика на наставата по физика  

- лабораторија за методика на наставата  

6. Сеизмолошка опсерваторија  

Покрај тесно насочените научно-истражувачки лаборатории, Институтот 

располага и со редица лаборатории за наставна дејност, кои се исто така 

тесно специјализирани:  

1. Лабораторија за механика и молекуларна физика со термодинамика  

2. Лабораторија за електромагнетизам  

3. Лабораторија за оптика  

4. Лабораторија за атомска физика  

5. Лабораторија за нуклеарна физика  

6. Лабораторија за спектроскопија  

7. Лабораторија за електроника  

8. Лабораторија за мерења во физиката  



9. Три лаборатории за општа физика  

10. Фотолабораторија 

 

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. Лабораториите се опремени со соодветни 

лабораториски маси, табли за пишување, компјутери, а по потреба може 

да се користат и видеобим, графоскоп, слајдпроектор, нагледни цртежи. 

  Институтот за физика располага со библиотека со 10 000 наслови 

и 4 076 списанија. Библиотеката има читална со 20 места.  

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. 

 1. Лабораторија за мерења во физиката  

- Апаратура за X-зраци, Осцилоскопи, Мултиметри, Разни типови 

стабилизирани исправувачи, Функциски генератори, Стробоскоп, Реглер 

трансформатор, Луксметри, Ехоскоп  

2. Лабораторија за електрично карактеризирање на 

материјалите  

- Стабилизирани исправувачи и извори, Разни типови мултиметри, LCR-

метар, Пикоамперметар, Микроскоп, Тест печка, Температурен 

регулатор, Реглер трансформатор, Ќелија за диелектрични константни 

на течности, Температурен мост, Мултифлекс галванометар, Разни 

стандардни отпори,  Вестонова стандардна ќелија, Мерен мост, 

Стандарден капацитет  

3. Лабораторијаta по спектроскопија  

- Повеќе типови стилоскопи, Дифракционен монохроматор, Дигитален 

радиометар, Спектрофотометар UNICAM PYE SP 300, Спектрограф со 

призма, Спектроскоп FUESS, Интегрална сфера INS 250, 

Микрофотометар FR 300 Hillger Watts, 



4. Лабораторија за тенки филмови  

- Стерилизитарот, Комплет опрема за нанесување тенки филмови  

5. Лабораторија за вакуумско напарување  

- Спектрофотометар Beckman DU-2, Апаратура за вакуумско напарување, 

Апаратура за добивање филмови со магнетрон, Апаратура за мерење на 

термичката ширина на забранетата зона  

6. Лабораторија за вакуумско напарување  

- Комплет опрема за изведување експерименталнио вежби од општа 

физика  

7. Лабораторија за CSI и криминалистика  

- Компаративен микроскоп со веб-камера, компјутер и софтвер, 

Триокуларен микроскоп со CCD –камера, компјутер и софтвер, 

Дигитален портабилен спектроскоп за видлива светлина, 

Цијаноакрилатна комора, Дигитализиран анализатор со видлива 

светлина за анализа на документи и банкноти со компјутер и софтвер, 

Електростатска машина за анализа на втиснато пишување и отпечатоци 

на документи, Елипсометар со монохроматска светлина, Дигитална 

камера со триножец и статив со форензичка светлина, Комплет од 

форензички светла (видливи и UV) со голем интензитет и заштитни 

очила, Комплет за анализа на траги од крв со гониометар, 

Електростатско апаратче за подигање на траги од стапала, Софтвери за 

балистика, Софтвери за форензичка аудио-анализа  

8. Лабораторија за Електронска Микроскопија  

- Дигитализиран скенирачки електронски микроскоп JEOL, Вакуумска 

апаратура за депозиција на јаглен (за подготовка на примероците)  

9. Лабораторија за вакуумска депозиција  

- JEOL Дифрактометар за Х-зраци, дигитализиран со компјутер  

10. Лабораторија за нуклеарна физика  

Подвижна опрема за XRF –флуоресценција на Х-зраци (ренггенска 

цевка и детектор, компјутер и софтвер)  

11. Лабораторија методика на наставата по физика  

Лабораторијата е опремена со дидактичка опрема за сите области на 

физиката, како и со компјутери со специјален едукативен софтвер.  



За успешна реализација на студиската програма ,институтот за 

хемија располага со следниве просторни и материјални услови.Наставата 

на институтот за хемија се одвива со голем број часови предавања и 

аудиториумски , но и со лабораториски вежби со помали групи студенти 

(меѓу 5 и 20).Во секој семестар студентите имаат просечно по 30 часа 

неделно. 

 Просторните можности на Институтот за хемија се 
извонредни. Имено, Институтот за хемија на ПМФ располага со 
сопствена зграда, во која вкупната нето-корисна површина изнесува 10 
400 м2. На лаборатории отпаѓа околу една четвртина (2524 м2). Најголем 
дел од просторот е ангажиран за студентски лаборатории, предавални, 
библиотека и за читална. На Институтот за хемија постојат следниве 
поважни простории: 

• голем амфитеатар; 
• три амфитеатрални предавални; 
• две простории кои се користат како предавални; 
• над 20 лаборатории; 
• предавална-лабораторија за училишно експериментирање 
• 2 компјутерски училни; 
• библиотека со читална; 
• магацински простори.  

 Библиотеката на Институтот за хемија е најстара и најбогата 
хемиска библиотека во нашата држава. Располага со фонд од над 11000 
книги и повеќе од 53000 броеви научни списанија, определен број 
сепарати, дипломски, магистерски и докторски работи. Неа ја користат 
наставниците, соработниците и студентите од Природно-математичкиот, 
но и од други факултети. Отворена е, исто така, и за сите други 
заинтересирани (во прв ред, за истражувачите од индустријата).  
 Лабораториите на Институтот имаат доволен капацитет да ги 
задоволат потребите за изведување на експерименталната настава, како 
во однос на бројот на работни места, така и во однос на опременоста. 
Така, постојат лаборатории со 40 работни места, со 24 работни места и со 
15 работни места. Во секоја од лабораториите има дигестори, 
лабораториски маси со довод на вода и електрично напојување, 
лабораториски прибор и инструменти. Инструментите со кои работат 
студентите се сместени главно во студентските лаборатории, но за 
потребите на наставата се користат и инструментите за научноистра-
жувачка работа кои се лоцирани во соодветни лаборатории.  

 Институтот за хемија располага со следнава лабораториска 
опрема: 

• 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 (потенциостат/галва-

ностат); 
• два мобилни, микропотенциостати (особено погодни за 

работа со студенти); 
• пламенфотометар; 
• неколку рефрактометри; 
• кондуктометри; 
• поголем број рН-метри; 
• аналитички ваги; 
• сушари; 
• печки за жарење; 
• центрифуги; 
• апаратура за добивање дестилирана вода; 
• и др. 

 
 Во рамките на проектот за опремување на научно-истражувачки 
и апликативни лаборатории на Владата на Република Македонија, 
Институтот за хемија ги доби и следниве лаборатории: 
 

- Истражувачка лабораторија за гасна хроматографија 
(раководител проф. д-р Зоран Здравковски), опремена со LECO 
Pegasus 4D со Gerstel Multi Purpose Sampler (GC×GC–TOF/MS, 
дводимензионална гасна хроматографија спрегната со масен 
спектрометар со анализатор од типот на време на прелет). 
 

- Истражувачка лабораторија за анализа на нафтени деривати и 
горива (раководител проф. д-р Богдан Богданов), опремена со 
поголем број апаратури за анализа на нафтени деривати. 
 

- Лабораторија за наноматеријали (раководител проф. д-р Билјана 
Пејова), опремена со микроскоп со скенирачка сонда (SPM) кој 
може да работи како скенирачки-тунелирачки микроскоп (STM) и 
како микроскоп темелен на атомски сили (AFM) – Shimatzu SPM 
9600. 
 

- Лабораторија за структурна карактеризација на материјали 
(раководител проф. д-р Петре Макрески), опремена со 
Рендгендски дифрактометар за спрашени образци со можност за 
снимање на собна и на висока температура (до 1500 ºC) – Rigaku 
Ultima IV. 
 

- Компјутерска лабораторија за теориска хемија (раководител 
проф. д-р Љупчо Пејов), опремена со кластер од 4 Fujitsu-Siemens 
сервери и засебен storage систем. 



6.НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКА ДЕЈНОСТ 

Евалуацијата на научно-истражувачката работа на ПМФ, покажа дека 
и покрај проблемите со финансирање на наставно-научниот и 
соработникиот кадар, работата се одвива со ненамален интензитет. 
Учеството на наставниците и соработниците во истражувачката 
активност е различна.  

6.1 Вклученост наставниците/соработниците во научно-
истражувачки проекти 

Од евалуацијата на научно-истражувачката работа на Институтот за 
биологија произлезе констатацијата дека во последните неколку години 
отсуствува, од една стана финансирање на научно-истражувачки, 
стручни и апликативни проекти, и проблеми поврзани со финансирање 
на соработничкиот кадар, од друга страна. Компарирајќи ги резултатите 
од претходниот период, покрај оваа констатирана состојба, работата во 
оваа дејност на институтот се одвива со ненамален интензитет. Сепак, 
учеството на наставниците и соработниците во истражувачката 
активност е различна, во зависност од различната можност за 
вклученост, а особено од добивање на научно-истражувачки проекти, 
домашни и/или меѓународни. 

Во периодот 2013-2015 година на Институтот за биологија беа 
реализирани пет билатерални проекти (Р. Словенија, Р.Хрватска и Р. 
Кина), на чии раководители се наставници од Институтот за биологија.  

Во периодот од 2013 до 2015 година на Институтот за етнологија и 
антропологија имаше еден билатерален проект раководен од д-р Љупчо 
С. Ристески од македонска страна, а во соработка со Одделението за 
етнологија и културна антропологија, Универзитет во Љубљана, Р. 
Словенија.  

Подолу е дадена табела за учеството на наставниците и 
соработниците во научно-истражувачките проекти. 

Табела 6.1.2.  Учество на наставниците и соработниците во научно-
истражувачки проекти 

 2013 2014 
Домашни 0 0 
Меѓународни 1 1 

Во периодот 2013-2015 година на Институтот за математика беа 
активни два билатерални проекти (еден со Р. Хрватска и еден со 
Р.Австрија), а раководители се наставници од Институтот за математика. 
Во извештајниов период Институтот за математика учествуваше во 
проектот на TEMPUS  “SEE Doctoral Studies in Mathematical Sciences, а 
продолжува да учествува и да биде партнер во заедничкиот проект на 
DAAD (Center of Excellence for Applications of Mathematics).  

Подолу е дадена табела за учеството на наставниците и 
соработниците во научно-истражувачките проекти. 

Табела 6.1.3.  Учество на наставниците и соработниците во научно-
истражувачки проекти 



 2013 2014 
Домашни 0 0 
Меѓународни 2 2 

 
Институтот за физика стандардно има високо учество во научната 

продукција во Република Македонија, во согласност со неговата природа 
на единица којашто се занимава со фундаментални применети 
истражувања од базична научна област. Во разгледуваниот период, 
поради намалената поддршка на научно-истражувачката активност, 
забележително опаѓа научната активност и научната продукција.  

 
Во периодот 2013-2015 година на Институтот за хемија беа активни 

неколку билатерални проекти (два со Р. Словенија и еден со Австрија), а 
раководители од македонска страна се наставници од Институтот за 
хемија. Покрај тоа, дел од наставниците се вклучени во вкупно 5 
домашни проекти, финансирани од МОН. Во извештајниов период 
Институтот за хемија го продолжи своето учество во мултилатералниот 
проект  "International Masters and Postgraduate Programme in Materials 
Science and Catalysis" (MatCatNet) во рамките на DAAD програмата 
"Academic Reconstruction of South Eastern Europe". 

Подолу е дадена табела за учеството на наставниците и 
соработниците во научно-истражувачките проекти. 

Табела 6.1.5.  Учество на наставниците и соработниците во научно-
истражувачки проекти 

 

 2013 2014 
Домашни 5 5 
Меѓународни 3 3 

 
 Во периодот 2013-2015 година Сеизмолошката опсерваторија при 

ПМФ – Скопје се остваруваа (и сè уште се остваруваат) еден меѓународен 
FP7 научен проект (за предвесниците на земјотресите и нивните врски со 
климатските промени) и 3 апликативни проекти (врзани со набљудување 
и анализа на индуцираната сеизмичност при изградбата на четири брани 
во Република Македонија).  

6.2. Учество на конгреси, конференции, симпозиуми, 
семинари и работилници 

 
Анализата покажа дека во извештајниот период учеството на 

наставно-научниот и соработничкиот кадар на различни видови научни 
манифестации, главно во странство е сведено на минимум, поради 
причините кои се наведени во самиот почеток на овој дел. Главната, 
можеби  единствената причина за оваа состјба е немање можност за 
конкурирање, вклучување, раководење и реализација на научно-



истражувачки проекти. Треба да се напомене дека оваа состојба не е 
својствена за работата на Институтот за биологија, а тоа се потврдува со 
фактите и податоците од минатиот период каде на институтот бројот на 
реализирани проекти на годишно ниво биле во просек 5-7.  

Од Табела која следи учеството е најчесто во рамките на конгреси, со 
усно излагање или со постер, но сите се претставени и со сооштение. 
Покрај целокупнато учество на конференции, семинари и симпозиуми, 
остварени се и неколку работни посети во рамките на продлабочување на 
соработката со колеги од универзитетите, односно институти од 
Германија, Велика Британија, Шпанија, Португалија, Хрватска, Србија, 
Бугарија.  

 
Табела 6.2.1.Учество на наставниците и соработниците во работата на 

конгреси, конференции... 
 

  2013 2014 
Конгреси Домашни / 15 

Меѓународни 5 5 
Конференции Домашни / / 
 Меѓународни 2 / 
Симпозиуми Домашни / / 
 Меѓународни 1 2 
Семинари Домашни / / 
 Меѓународни 3 2 
Работилници Домашни / / 
 Меѓународни 3 3 
Студиски 
престои 

Во странство 3 3 

 
      Табела 6.2.2.Начин на презентација на трудовите 
 

 2013 2014 
Усна презентација 3 4 
Постер 8 20 
Апстракт 11 24 
Соопштение 11 24 

 
Во табелата подолу е даден збирен приказ на издадени трудови во 

списанија и зборници на трудови за 2013 и 2014 година, во кои 
наставниците и соработничкиот кадар од Институтот за биологија се 
јавува како автор или коавтор. Број на публикации во извештајниот 
период  

Табела 6.2.3. 
 



 2013 2014 
Списанија 22 25 
Зборници на 
трудови 

9 7 

 
На институтот за географија анализата покажа дека во евалуациониот 

период наставно-научниот и соработничкиот кадар учествувал на 
различни видови научни манифестации.  главно во странство. Од 
направената анализа може да се заклучи дека учеството на меѓународни 
манифестации во 2011 година е 59,3%, наспроти учеството на домашни 
манифестации 40,7%. Во 2012 година овој процент се менува 
најверојатно поради настанатата финансиска ситуација каде учеството на 
меѓународни манифестации се намалува на 52,1% а на домашни изнесува 
47,9%. Како што може да се забележи од Табела 6.2.5., учеството е 
најчесто со усно излагање или со постер.  
 

Табела 6.2.4. Учество на наставниците и соработниците 
 во работата на конгреси, конференции, работилници,... 

  2013 2014 
Конгреси Домашни 2 4 

Меѓународни 7 4 
Конференции Домашни 1 0 
 Меѓународни 2 3 
Симпозиуми Домашни 1 1 
 Меѓународни 5 4 
Семинари Домашни 3 4 
 Меѓународни 0 0 
Работилници Домашни 4 2 
 Меѓународни 2 1 
 

      Табела 6.2.5. Начин на презентација на трудовите 
 

 2013 2014 
Усна презентација 4 5 
Постер 2 5 
Апстракт 2 0 
Соопштение 0 0 

 
Во табелата подолу е даден збирен приказ на издадени трудови во 

списанија и зборници на трудови за 2013 и 2014 година.    
        Табела 6.2.6 
 

 2013 2014 



Списанија 20 30 
Зборници на 
трудови 

5 12 

 
На институтот за етнологија и антропологија анализата покажа дека 

во евалуациониот период наставно-научниот и соработничкиот кадар 
учествувал на различни видови научни манифестации, главно во 
странство. Од вкупно 27 учества во извештајниот период, најчесто е 
учеството со труд на конференции, како што може да се види од Табела 
6.2. Од направената анализа може да се заклучи дека учеството на 
меѓународни манифестации во овој период е 66.7%, наспроти учеството 
на домашни манифестации 33.3%. Како што може да се забележи од 
Табела 6.3, учеството е најчесто со усно излагање или со сооштение.   

 
Табела 6.2.7. Учество на наставниците и соработниците 

 во работата на конгреси, конференции, работилници,... 
  2013 2014 
Конгреси Домашни / / 

Меѓународни / / 
Конференции Домашни / 2 
 Меѓународни 4 3 
Симпозиуми Домашни / / 
 Меѓународни 1 / 
Семинари Домашни / / 
 Меѓународни 4 3 
Работилници Домашни / / 
 Меѓународни 2 2 
Студиски 
престои 

Во странство 2 2 

Курсеви Во странство 1 1 
 

      Табела 6.2.8. Начин на презентација на трудовите 
 

 2013 2014 
Усна презентација 14 13 
Постер / / 
Апстракт / / 
Соопштение / / 

 
Во табелата подолу е даден збирен приказ на издадени трудови во 

списанија и зборници на трудови за 2013 и 2014 година.  
 Табела 6.2.9 
 



 2013 2014 
Списанија 16 17 
Зборници на 
трудови 

4 3 

 
На институтот за математика анализата покажа дека во евалуациониот 

период наставно-научниот и соработничкиот кадар учествувал на 
различни видови научни манифестации, главно во странство. Од вкупно 
32 учества во извештајниот период, најчесто е учеството со труд на 
конференции (68,4% во 2011) и (61,5% во 2012) како што може да се види 
од Табела 6.2. Од направената анализа може да се заклучи дека учеството 
на меѓународни манифестации во овој период е 66.7%, наспроти 
учеството на домашни манифестации 33.3%. Како што може да се 
забележи од Табела 6.3, учеството е најчесто со усно излагање или со 
сооштение. Покрај целокупнато учество на конференции и работилници, 
остварени се и десетина работни посети во рамките на продлабочување 
на соработката со колеги од универзитетити, односно институти на 
академии на науки, од Германија, Австрија, Хрватска, Романија, Србија, 
Бугарија. Како поканет предавач на научни собири учествувал 1 
наставник во 2012 година.  

 
Табела 6.2.10. Учество на наставниците и соработниците 

 во работата на конгреси, конференции, работилници,... 
 

  2013 2014 
Конгреси Домашни / / 

Меѓународни / / 
Конференции Домашни / 7 
 Меѓународни 8 5 
Симпозиуми Домашни / / 
 Меѓународни 1 / 
Семинари Домашни / / 
 Меѓународни 4 3 
Работилници Домашни / / 
 Меѓународни 3 2 
Студиски 
престои 

Во странство 2 2 

Курсеви Во странство 1 1 
 

      Табела 6.2.11. Начин на презентација на трудовите 
 

 2013 2014 
Усна презентација / / 
Постер / / 



Апстракт 13 8 
Соопштение 13 8 

 
Во табелата подолу е даден збирен приказ на издадени трудови во 
списанија и зборници на трудови за 2013 и 2014 година. Во табелата се 
внесени трудовите што се реферирани во Mathematical Reviews.   
 Табела 6.2.12 
 

 2013 2014 
Списанија 15 9 
Зборници на 
трудови 

10 1 

 
Во извештајниот период наставниците и соработниците од Институтот 

за физика остварите вкупно 71 учество на научни собири: 35 во 2013 
година и 36 во 2014 година. Распределбата по години според видот на 
собирот е прикажана во табелата 6.2. 13 

Табела 6.2.13.  Број на наставници и соработници што учествувале на 
научни собири според видот на собирот, по календарски години 

 

  2013 2014 
Конгреси Домашни / / 

Меѓународни / / 
Конференции Домашни / / 
 Меѓународни 7 6 
Симпозиуми Домашни / / 
 Меѓународни 2 / 
Семинари Домашни / / 
 Меѓународни 2 3 
Работилници Домашни / / 
 Меѓународни 9 6 
Студиски 
престои 

Во странство 9 18 

Состаноци Во странство 2 2 
Обуки Во странство 1 1 
Друго Во странство 2 / 
 

Табела 6.2.14. Број на изнесени на научни собири трудови според 
начинот на презентација, по календарски години 
 

 2013 2014 



Устна презентација 8 9 
Постер 10 11 
Апстракт 7 9 
Соопштение 10 8 
 

Бројот на објавени научни трудови од наставници и соработници 
на Институтот за физика според видот на публикацијата е прикажан во 
табелата 6.4. според податоците од Scopus.   

Табела 6.2.15.  Број на научни трудови според видот на публикацијата, по 
календарски години 

 

 2013 2014 
Списанија 13 8 
Зборници на 
трудови 

0 4 

 
Анализата покажа дека во евалуациониот период наставно-научниот и 

соработничкиот кадар од Институтот за хемија учествувал на различни 
видови научни манифестации, главно во странство. Покрај целокупнато 
учество на конференции и работилници, остварени се и петнаесеттина 
работни посети во рамките на продлабочување на соработката со колеги 
од универзитетити, односно институти на академии на науки, од 
Германија, Австрија, Хрватска, Романија, Србија, Бугарија. Како 
поканети предавачи на научни собири учествувале 5 наставници во 2013 
и 2014 година.  
 

Табела 6.2.16. Учество на наставниците и соработниците 
 во работата на конгреси, конференции, работилници,... 
 

  2013 2014 
Конгреси Домашни / / 

Меѓународни / / 
Конференции Домашни 17 21 
 Меѓународни 12 14 
Симпозиуми Домашни / / 
 Меѓународни 3 4 
Семинари Домашни / / 
 Меѓународни 2 3 
Работилници Домашни / / 
 Меѓународни 8 9 
Студиски 
престои 

Во странство 4 5 



Курсеви Во странство 2 3 
 

      Табела 6.2. 17. Начин на презентација на трудовите 
 

 2013 2014 
Усна презентација 12 11 
Постер / / 
Апстракт 23 25 
Соопштение 22 11 

 
Во табелата подолу е даден збирен приказ на издадени трудови во 

списанија и зборници на трудови за 2013 и 2014 година. Во табелата се 
внесени трудовите што се реферирани во ISI Web of Science.   
Табела 6.2.18. 
 

 2013 2014 
Списанија 82 64 
Зборници на 
трудови 

25 31 

 
Сеизмолошка опсерваторија 
 
Табела 6.2.19. Учество на научниот и соработничкиот кадар на 
конференции, работилници и студиски престои на Сеизмолошката 
опсерваторија 
  2013 2014 
Конференции Домашни 1 1 
 Меѓународни 1 1 
Работилници Меѓународни  2 1 
Студиски престои Во странство 4 2 
 
Табела 6.2.20. Начин на презентација на трудовите на конференции и 
работилници 
 2013 2014 
Усна презентација 4 2 
 
Табела 6.2.21. Објавени трудови во списанија, зборници на трудови и 
книги 
 2013 2014 
Домашни списанија, зборници на трудови и 
книги 

1 1 

Меѓународни списанија 2 - 



Меѓународни списанија со меѓународен 
уредувачки одбор 

- 1 

Зборници на трудови од меѓународни 
конференции и работилници  

3 1 

Зборници на трудови од меѓународни 
конференции и работилници со меѓународен 
уредувачки одбор 

1 - 

6.3. Конференции, предавања и семинари организирани од 
ПМФ 

Во текот на 2013 и 2014 година на Институтот за географија се одржаа 
предавања на предавачи од Србија, Бугарија и Словенија. Во истиот 
период на Институтот за географија беа одржани и неколку семинари 
организирани од Македонското географско друштво кои првенствено беа 
наменети за студентите, наставниците во основното и средно 
образование како и за заинтересираните студенти од вториот циклус 
студии. 

 Во текот на извештајните години Институтот за етнологија и 
антропологија не организирал конференција од областа на етнологијата 
и антропологиата. При своите посети, професорите од странство редовно 
одржуваат предавања за студентите, наставниците и другите колеги од 
земјата.  

Покрај целокупнато учество на конференции и работилници, 
остварени се и неколку работни посети во рамките на продлабочување на 
соработката со колеги од универзитетити, односно институти на 
академии на науки, од Германија, Австрија, Хрватска, Романија, Србија и 
Бугарија. Во септември 2014 година, во Охрид се одржа V Конгрес на 
математичарите на Македонија, во организација на Сојузот на 
математичарите на Македонија, со поддршка на Институтот за 
математика. Конгресот имаше оклу 150 учесници од земјава и од 
странство, а имаше и голем број поканети предавачи (пленарни и 
секциски), сите од странство. Голем број од наставниците и 
соработниците на Институтот за математика учествуваа на V Конгрес со 
свое соопштение, дел од нив учествуваа во организациониот одбор, а дел 
во програмскиот одбор на Конгресот. 

Во 2014 година, Институтот за физика како коорганизатор со 
Друштвото на физичарите на Република Македонија учествуваше во 
реализацијата на Деcеттата Конференција на Друштвото на физичарите 
на Република Македонија, којашто се одржа од 25 до 28 септември 2014 
година во Скопје. Конференцијата се одржува на секои две години. 
 Во 2012 и 2014 година, во Охрид, беше одржан 22-от и 23-от 
Конгрес на хемичарите и технолозите на Македонија (со меѓународно 
учество). На оној во 2014 година, кој беше под закрила на на Сојузот на 
хемичарите и технолозите на Македонија, организатор беше Институтот 
за хемија. Покрај од Р. Македонија, на овие конгреси имаше и учесници 
од балканските земји, но и пошироко.  
 Во 2011, 2013 и 2015 година, пак, беа одржани 9-от, 10-от и 11-от 
Конгрес по чиста и применета хемија на студентите од Македонија (со 



меѓународно учество), соодветно. ИХ беше главен организатор на оние 
одржани во 2011 и 2015 година. 

 
6.4. Публикации 

Институтот за биологија издава една научна публикација - Biologia 
Macedonica. 

Институтот за географија континуирано го издава Годишниот 
Зборник на Институтот за географија а активнo соработува и 
придонесува во издавањето на Географски разгледи (списание на 
Македонското географско друштво). Во извештајниов период поради 
финансиски причини забележливо се доцни со издавањето на двете 
списанија. Ниту едно од нив не е излезено во печатена форма, а во 
електронска форма се излезени само Географските разгледи. Во 
периодот од 2004 до 2011 година излегуваше и Билтенот за физичка 
географија (вкупно 8 броја) и во периодот 2007-2009 година Гласникот 
за социо-економска географија (во 3 броја) но поради ограничени 
финансии во моментот овие две списанија се во мирување. 

Институтот за етнологија и антропологија издава свое списание 
ЕтноАнтропоЗум/EthnoAnthropoZoom, кое се објавува во целост на 
македонски и на англиски јазик, и е единствено двојазично списание од 
сферата на ет нологијата и антропологијата во земјава, па и пошироко. 
Во извештајниов период забележливо е дека се доцни со издавањето 
бидејќи Министерството за образование и наука целосно го прекина 
финансирањето на овој вид активности. Од сопствени средства ИЕА 
подготвува два нови броја на списанието што треба да излезат во текот 
на 2013 година. Ова списание е дел од неколку електронски страници со 
отворен пристап, така што е достапно на потесната и пошироката јавност 
во светот.  

Институтот за математика издава две научни публикации 
(MathematicaMacedonica и Годишен Зборник на Институтот за 
математика), а активнo соработува и придонесува во издавањето на 
Математички Билтен (списание на Сојузот на математичари на 
Македонија). Во извештајниов период забележливо е дека се доцни со 
издавањето на Годишниот Зборник, а сосема е прекинато издавањето на 
списанието Mathematica Macedonica. Позитивна страна е што за сите три 
списанија се напревени интернет страници (за Mathematica Macedonica и 
за Билтенот), страниците се комплетно изработени, т.е. во електронска 
форма се достапни сите трудови што се објавени од почетокот на нивното 
издавање до денес, а во тек е изработката и на интернет страницата на 
Годишниот зборник (досега се поставени броевите од 2000 до 2013 
година, вкупно 4 броја). Се забележува дека странски автори ги цитираат 
трудовите по математика од македонски автори и се надеваме дека овој 
тренд ќе продолжи и во иднина.   

Институтот за физика ја издава научната публикација Physica 
Macedonica. 
 Институтот за хемија, заедно со Технолошко-металуршкиот 
факултет, преку Сојузот на хемичари и технолози на Македонија, го 
издава интернационалното списание Macedonian Journal of Chemistry 
and Chemical Engineering (MJCCE) индексирано од страна на ISI Web of 



Science. Треба да се истакне дека ова списание е едно од двете со фактор 
на влијание од Македонија. Неговиот фактор на влијание, со определени 
флуктуации во изминатите 6 години, се позиционираше околу 0,5 што го 
прави водечко научно списание кај нас. Институтот за хемија и 
Природно-математичкиот факултет финансиски го помагаат издавањето 
на ова списание, но за пофалба е главната финансиска помош која во 
последната година дојде од МОН. Списанието непречено и редовно 
излегува како во печатена така и во електронска форма. Во последниов 
период, од страна на главниот и одговорен уредник, е модернизирана 
веб-страницата на списанието со што е овозможена комплетна 
електронска достава на трудовите, рецензија на истите, комуникација на 
релација уредници-автори-рецензенти како што е случај со останатите 
повлијателни светски списанија издавани од многу пореномирани 
издавачки куќи. Сепак, огромна предност во нашиот случај е фактот што 
сите објавени трудови се бесплатно достапни за спуштање преку 
интернет. 

 7.ФИНАНСИРАЊЕ 

 Факултетот остварува приход по основа на средства од Министер-
ството за образование и наука (буџетска сметка) и средства од студенти, 
научно-истражувачки и апликативни проекти и други донации 
(сопствена сметка). 

Годишниот приход на буџетската сметка во 2013 година изнесува 
97,9 милиони денари вкупно со плати и надоместоци: 
 а) само за плати и надоместоци  81,8 милиони денари 
 б) сите други приходи од Буџет   17,1 милиони денари. 

Годишниот приход на буџетската сметка во 2014 година изнесува 
100,5 милиони денири вкупно со плати и надоместоци: 

а) само за плати и надоместоци  81,3 милиони денари 
 б) сите други приходи од Буџет   21,5 милиони денари. 

Годишниот приход на буџетската сметка во 2015 година изнесува 
104,8 милиони денари вкупно со плати и надоместоци: 
 а) само за плати и надоместоци  87,01 милиони денари 
 б) сите други приходи од Буџет   20,05 милиони денари. 
 Детален преглед на приходите по одредени ставки е даден во 
следната табела: 

 
 МОН 

(основна 
дејност) 

МОН 
Научно-

истражувачки 
проекти) 

Уплати од 
студенти 

Соработка со 
стопанство 

2013 97.899.883,00 1.068.286,00 26.854.952,00 3.524.616,00 
2014 100.471.379,00 2.408.009,00 27.327.855,00 5.583.518,00 
2015 104.871.347,00 2.195.943,00 25.268.529,00 5.069.497,00 

 

8.СОРАБОТКА СО СТОПАНСТВОТО 



Соработката на Факултетот со стопанството се одвива преку следниве 
форми: експертски и стручни услуги за потребите на стопанските 
субјекти, заеднички развојно-истражувачки проекти, консултантски и 
услуги, вештачење, студентски пракси, спонзорирање промоција на 
дипломирани студенти, спонзорирање настани на Факултетот и сл.  

Важно е да се напомне дека дел од експертската лабораторија за 
анализа на стоки при Царината на Република Македонија е сместена во 
просториите на факултетот (на Институтот за хемија) и нејзината 
стручно-апликативна дејност се одвива под експертиза на тим 
истражувачи вработени при Факултетот.  Покрај ова, факултетот 
располага и со лабораторија за анализа на нафтени деривати, и преку 
нејзината работа отсварена е соработка скоро со сите стопански субјекти 
од петрохемискиот сектор (Окта, Макпетрол итн.). 

Факултетот отсварува и интензивна стручно-апликативна соработка 
во форма на давање на експертски анализи и елаборати за потребите на 
Министерството за екологија, Министерството за здравтсво, како и со 
другите институции на државата од секторот на туризмот, животната 
средина, како и со тела кои се надлежни за демографскиот развој на 
земјата.   

Во продолжение следува листата на дел од стопанските субјекти со 
кои ПМФ има успешна соработка: Алкалоид, Кемет-електроникс, 
Џонсон-Мети, Бучим, Окта, Макпетрол и повеќе од 140 други компании 
и организации. 

9.НАДВОРЕШНА СОРАБОТКА 

ПМФ продолжува интензивно да работи на поттикнување на 
надворешната соработка и склучување на договори за меѓусебна 
соработка со универзитетите во Република Македонија и МАНУ, како и 
со универзитетите од европските и балканските земји. Билатералната 
долгорочна соработка со странски универзитети се реализира во области 
коишто директно ги одразуваат приоритетите и интересите на 
партнерите, а се однесува на билатералните, регионалните и 
мултилатералните форми на академска размена и директната соработка 
на образовните институции во делот на образовната, 
научноистражувачката и техничко-технолошката дејност.  

ПМФ е седиште на официјалното претставништво на една од 
најголемите германски фондации за академска размена ДААД (Deutsche 
Akadamishe Austaush Dienst), преку која се одвива интензивна размена на 
студeнти и научен кадар. Покрај ова, факултетот е седиште на 
граѓанската асоцијација „Хумболт и ДААД Клуб-Македонија“ преку кое 
се остварува соработка и со Хумболт фондацијата од Германија, како 
една од најпрестижните фондации за подршка на академската размена 
на највисоко стручно ниво.  

Листата на универзитети и истражувачки центри со кои 
соработува ПМФ се состои од повеќе од 100 институции од Европа и 
светот, меѓу кои поважни се следниве земји: Обединетото Кралство, 
Шпанија, Португалија, Германија, Франција, Италија, САД, Русија, 
Полска, Австрија, Холандија, Јапонија, Романија, Србија, Бугарија, 



Хрватска, Словенија, Албанија, Белгија, Шведска, Финска, Унгарија, и 
Косово. 

 
 

10. РЕЗИМЕ ОД САМОЕВАЛУАЦИЈАТА 

Природноматематичкиот факултет во Скопје успешно продолжува да 
ја остварува својата мисија на установа во високото образобвание. Таа 
дава солидно базично и стручно образование на додипломските и 
постдипломските студии.  
Факултетот нуди нови атрактивни студиски програми, со што во 2013/14 
година привлече поголем интерес за запишување, што веруваме ќе 
продолжи и во иднина. Концепцијата на студиските програми опфаќа 
дел задолжителни предмети и широка лепеза на изборни предмети. 
Наставата на додипломските студии главно е екс-катедра со користење 
на современа визуелни методи. 
Факултетот располага со квалитетен наставно-научен и соработнички 
кадар со кој се обезбедува висок кавлитет на наставата и вежбите.  
Опремата за лабораториски вежби на додипломските студии е дел 
обновена. Опремата за научно¬истражувачка работа е главно обновувана 
во рамките на поголемиот број научно-истражувачки проекти.  
Научноистражувачката работа и меѓународната соработката се на многу 
високо ниво, со голем број  на научни трудови презентирани на 
меѓународни и домашни научни собири и со голем број на домашни и 
меѓународни проекти. На Факултетот редовно гостуваат поканети 
предавачи од странство, и наши наставници и соработници гостуваат на 
странски универзитети.  
Во продолжение следува резиме на резултатите од самоевалуацијата 
според SWOT анализата. 

SWOT анализа на студиите од прв циклус 
Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- нови и современи студиски 

програми; 
- можност за избор од голем 

фонд на понудени изборни 
предмети; 

- компетентен наставен кадар; 
- современи средства настава; 
- полагањето преку парцијални 

испити; 
- постоење учебници и скрипти 

за поголемиот број предмети; 
- достапност на литература и 

материјали во електронска 
форма преку порталот за учење. 

- доминира настава екс-катедра; 
- недоволно интерактивна 

настава; 
- застареност на опрема за 

лабораториски вежби; 
- недоволна комуникација 

наставник и студент. 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- мобилност на студентите за - поради несразмерниот број на 



остварување кредити на други 
високообразовни институции. 

студенти се случува на одредени 
студиските програми некои од 
изборните предмети да не може 
да се активираат, додека на 
други студиски програми 
одредени предмети да бидат 
избрани од преголем број 
студенти. 

SWOT анализа студиските програми на студиите од втор и трет циклус 
Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- голем број наставници со 

високи квалификации и 
референци 

- вклучување на студентите во 
научно-истражувачки и 
апликативни проекти 

- иновирање на содржините и 
предметите 

- организирана настава за 
програмите со над 6 кандидати 

- нема организирана настава за 
програмите со мал број на 
студенти (менторски тип) 

- дел застареност на опрема за 
практични истражувања 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- мобилност на студентите за 

остварување кредити на други 
високообразовни институции. 

- големи разлики во бројот на 
кандидати помегу студиските 
програми 

- големи разлики во просечната 
оптовареност на наставниците 

SWOT анализа за наставно-научниот и соработнички кадар 
Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- обезбеденост со кадар со 

капацитет и расположеност за 
развој и усовршување на 
студиските програми за 
додипломско и последипломско 
образование; 

- оспособеност на наставно-
научниот кадар за реализација 
на научноистражувачки и 
апликациони проекти. 

- недостаток соработнички кадар; 
- “стареење” на наставниот кадар; 
- отсуство на финансиски услови 

за обезбедување на 
континуирано усовршување на 
наставничкиот и 
соработничкиот кадар; 

- бројот на наставно-научен и 
соработнички кадар не 
кореспондира со бројот на 
предмети по одделни студиски 
програми. 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- можност за анагажирање на 

дополнителен соработнички 
кадар од студентите на 
последипломски и докторски 
студии; 

- можност за соработка со 
стопанството низ формата на 

- ограничувања на вработувањата 
на наставно-научни и 
соработнички кадри; 

- промена на условите 
дефинирани во националната 
законска регулатива за високото 
образование; 



ангажирање на истакнати 
експерти од праксата. 

- ограничени финансиски 
средства за едукација и 
усовршување на научни кадри. 

SWOT анализа за наставна ангажираноста на студиите од прв циклус 
Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- добра покриеност на наставата 

на сите студиски програми 
- неповолна старосна структура 
- преоптовареност на одредени 

наставници или соработници 
- голема оптовареност на 

соработниците  
- недоволен број на соработници 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- анагажирање на дополнителен 

соработнички кадар од 
студентите на последипломски 
и докторски студии; 

- вработување млади кадри преку 
проекти. 

- големи ограничувања за 
вработување нов кадар 

SWOT анализа за просторна и материјална опременост 
Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- современа аудиовизуелна 

опрема за изведување на 
наставата; 

- целосна компјутеризација; 
- опремени нови лаборатоии; 
- интернет приклучоци за 

потребите на студентите, 
академскиот и  
административниот кадар. 

- дел застарена опрема за 
лабораториски вежби; 

- мал број и недоволно опремени 
компјутерски и 
специјализирани   училници. 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- доопремување на 

лабораториите со спонзорства. 
- лоша економска состојба во 

државата 

SWOT анализа за научноистражувачката дејност 
Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- задоволително ниво на бројот 

на учества во научни проекти; 
- компетентност за учество на 

странски научни собир; 
- континуирано следење на 

најновите научни и стручни; 
- учество во европски проекти. 

- недостаток на фондови и 
средства за учество и 
презентација на научни 
сознанија, 

- нема финансирање од МОН за 
научно-истражувачки проекти, 

- нема финансии од МОН за 
унапредување на научно-
истражувачкиот кадар, 

- недоволни финансии за 
вклучување на млад 
истражувачки кадар во 
европските проекти., 



Opportunities: Можности Threats: Закани 
- вклучување на младите 

соработници во 
научноистражувачката работа; 

- унапредување на соработката со 
светски водечки научни 
универзитетски центри; 

- можност за вработувања 
финансирани од проекти; 

- континуирано научно и стручно 
усовршување на наставниот 
кадар на факултетот; 

- мобилност на наставниот и 
соработничкиот кадар во 
меѓународни рамки; 

- соработка со сродни институции 
од земјава и во странство во 
наставната и научната дејност. 

- недостаток од финансиски 
средства заради лошата 
економска ситуација; 

- паѓачки тренд на домашните 
проекти, 

- недостаток на  финансиски 
средства за континуирано 
научно усвршување на 
наставниот кадар, 

- недостаток на  финансиски 
средства за унапредување на 
соработката со светски водечки  
универзитети и научно-
истражувачки институции. 

SWOT анализа за финансиите 
Strengths: јаки страни Weaknesses: слаби страни 
- постојани приходи од МОН за 

основна дејност 
- превземени мерки за штедење 

- намалени приходи од уплати од 
студенти 

- недоволно искористување на 
меѓународни фондови за 
научноистражувачки проекти 

Opportunities: Можности Threats: Закани 
- поголем ангажман на сите 

вработени за зголемување на 
бројот на запишани студенти 

- понуда на настава на англиски 
јазик за привлекување странски 
студенти (поголема школарина) 

- зголемување на учеството на 
ПМФ во меѓународни 
научноистражувачки и 
апликативни проекти 

- одлив на дипломирани студенти 
на постдипломски студии во 
странство, 

- неповолни можности за 
соработка и вклучување во 
меѓународни научни проекти . 

 
Скопје,  2016 год. 
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