
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Е Л А Б О Р А Т 

 
ЗА ПОВТОРНА АКРЕДИТАЦИЈА НА  СТУДИСКА ПРОГРАМА  

  ПО  
БИОЛОГИЈА- ТАКСОНОМИЈА 

 
Трет циклус на студии 

 
 
 
 
 

ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЈА  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 2021 година 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ 

 



 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е Л А Б О Р А Т 
 

ЗА ПОВТОРНА АКРЕДИТАЦИЈА НА  СТУДИСКА ПРОГРАМА  
  ПО  

БИОЛОГИЈА- ТАКСОНОМИЈА  
 

Трет циклус на студии 
 

 
 
 
 

ИНСТИТУТ ЗА БИОЛОГИЈА  
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Изработувачи на проектот:  
Проф. д-р Биљана Миова – Раководител на трет циклус студии на Институтот за 

биологија 
Проф. д-р Рената Ќуштереска - Раководител на Институтот за биологија 
Проф. д-р Катерина Русевска 
Проф. д-р Александра Цветковска -Ѓорѓиевска 
Доц. д-р Оливер Тушевскиа 
Доц. д-р Славица Јосифовска 



 3 

СОДРЖИНА НА ЕЛАБОРАТОТ 
 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО ..................................................... 7 

2.1ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕНА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ ...  7 

2.2ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТОНА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА БАРАТЕЛ НА 
АКРЕДИТАЦИЈА ...................................................................................................................................... 8 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА ...........................  8 

4. ДЕЈНОСТ НАВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД ФРАСКАТИЕВАТА 
КЛАСИФИКАЦИЈА .................................................................................................................................. 8 

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НАВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА ................................... 9 

6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ ..................................................... 9 

1. Карта на високообразовната установа ............................................................................................. 10 

2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/потретна акредитација10 

3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма ........................................................... 20 

4. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото кадровско 
профилирање ............................................................................................................................................ 20 

5. Општи дескриптори на квалификации за трет циклус на студии со 180 ЕКТС, студиска програма 
БИОЛОГИЈА- ТАКСОНОМИЈА, Институт за биологија, Природно-математички факултет, 
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на 
високообразовните квалификации ......................................................................................................... 22 
5.1. Општи дескриптори на квалификации за трет циклус на  студии со 180 ЕКТС, студиска програма 
БИОЛОГИЈА- ТАКСОНОМИЈА, Институт за биологија, Природно-математички факултет при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на 
високообразовните квалификации ......................................................................................................... 23 

5.2. Специфични дескриптори на квалификации за трет циклус на  студии со 180 ЕКТС, студиска 
програма БИОЛОГИЈА- ТАКСОНОМИЈА, Институт за биологија, Природно-математички факултет, 
согласно со Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации ...................... 24 

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. .............................................................................................................................................. 25 

7. Список на наставен кадар со податоци наведени во Прилог бр.4 ................................................ 30 

8. Список на акредитирани менторисогласно член 136 став 8 од Закон за високо образование ... 32 

9. Список на научноистражувачки проекти со кои се опфатени најмалку 20% од наставниот кадар
 33 

10. Податоци за рангирањето на високообразовната установа која бара акредитацја на студиската 
програма ................................................................................................................................................... 38 

11. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма БИОЛОГИЈА- 
ТАКСОНОМИЈА, Институт за биологија, Природно-математички факултет _________________ 39 

12. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма БИОЛОГИЈА- 
ТАКСОНОМИЈА, Институт за биологија, Природно-математички факултет .................................. 40 

13. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма во периодот од 
последната акредитација ......................................................................................................................... 40 

14. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература ...................................... 41 

15. Информација за веб-страница .......................................................................................................... 41 

16. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата ............. 41 

17. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со Упатството за единствените основи на 
евалуацијата и евалуациските постапки на универзитетите донесено од Агенцијата за евалуација на 



 4 

високото образование во Република Македонија и од Интеруниверзитетската конференција на 
Република Македонија (Скопје -Битола, септември 2002). ................................................................. 42 

18. Усогласеност на формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците со 
специфичноста на студиската програма, односно со профилот и квалификацијата на наставно-
научниот кадар. ........................................................................................................................................ 42 

19. Усогласеност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и специфичните 
дескриптори ............................................................................................................................................. 45 

20. Усогласеноста на теоретската и практичната настава со целите на студиската програма ......... 45 

21. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо образование и 
споредливост со програмите на европски високообразовни институции .......................................... 47 

22. Обезбедена меѓународна мобилност на студентите ....................................................................... 47 

ДОКУМЕНТИ ............................................................................................................................................ 49 

1. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-научниот совет/ Научниот совет . 50 

2. Одлука за усвојување на студиската програма од Универзитетскиот сенат ............................... 51 

3. Мислење од Одборот за соработка и доверба со јавноста ............................................................. 52 

4. Изјава од наставникот за давање согласност за учество во изведување  настава по одредени 
предмети од студиската програма.......................................................................................................... 53 

5. Согласност на Универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација на студиска 
програма во друга високообразовна установа ...................................................................................... 54 

6. Согласност на Наставно-научниот совет, Научниот совет за учество на наставникот во реализација 
на студиска програма на друга единица на Универзитетот................................................................. 55 

Прилогбр. 3 ................................................................................................................................................. 56 

Прилогбр. 4 ................................................................................................................................................. 57 

Прилог бр. 5 ................................................................................................................................................ 59 

Прилог бр. 6 ................................................................................................................................................ 60 

Прилог бр. 7 ................................................................................................................................................ 61 

Прилог бр. 8 ................................................................................................................................................ 62 

Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа издадено од Агенцијата  за 
акредитација и евалуација на високото образование ........................................................................ 62 

Прилог бр. 9 ................................................................................................................................................ 63 

Прилог бр. 10 .............................................................................................................................................. 64 

 
  



 5 

Табела за структура на елаборатот 

Реден 
број 

Наслов/поднаслов Проверка 

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО  
2.1. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 

УНИВЕРЗИТЕТ 
 

2.2. ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА 
БАРАТЕЛ НА АКРЕДИТАЦИЈА 

 

3. СОПСТВЕНИЧКА СТРУКТУРА НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА  
4. ДЕЈНОСТ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА СПОРЕД 

ФРАСКАТИЕВАТА КЛАСИФИКАЦИЈА 
 

5. ОРГАН НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА  
6. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ НА ЕЛАБОРАТОТ  
1. Карта на високообразовната установа  
2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/потретна 

акредитација 
 

3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма  
4. Усогласеност на студиската програма со потребите на општеството за даденото 

кадровско профилирање 
 

5. Општи дескриптори на квалификации за трет циклус на студии, студиска 
програма ______________________, факултет/институт __________________ при 
универзитетот „св. Кирил и методиј“ во скопје, согласно со уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации 

 

5.1. Специфични дескриптори на квалификации за трет циклус на студии, студиска 
програма ______________________, факултет/институт __________________ при 
универзитетот „св. Кирил и методиј” во скопје, согласно со уредбата за 
националната рамка на високообразовните квалификации 

 

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 

 

7. Список на наставен кадар со податоци наведени во Прилог бр.4  
8. Список на акредитирани ментори согласно член 136 став 8 од Законот за вискоко 

образование 
 

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

 

10. Податоци за рангирањето на вискообразовната установа која бара акредитација 
на студиската програма 

 

11. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 
_________________, организирана на факултетот/институтот_________________ 

 

12. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 
_________________, на факултетот/институтот____________________ 

 

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

 

14. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература  
15. Информација за веб-страница  
16. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 

наставата 
 

17. Резултати од изведената самоевалуација во согласностсо упатството за 
единствените основи на евалуацијата и евалуациските постапки на 
универзитетите, донесено од агенцијата за евалуација на високото образование 
во република македонија и од интеруниверзитетската конференција на 
република македонија (Скопје-Битола, септември 2002)  

 

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

 

19. Усогласеност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите 
и специфичните дескриптори 
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20. Усогласеност на теоретската и практичната настава со целите на студиската 
програма 

 

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

 

22. Обезбедена меѓународна мобилност на студентите  
 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 
на студиска програма во друга високообразовна установа 

 

6. Согласност на наставно-научниот/научниот совет за учество на наставникот во 
реализација на студиска програма на друга единица на универзитетот 

 

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

Вонредни студенти и Проект 35/45 
I година: / 
II година: / 
III година: / 
IV година: 1 
IX- XIX семестар: 4 
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Институт за 
математика /  
 
 
 
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“ и 

https://drive.google.com/file/d/1kidDy0f42gk9PxHTWqKoSduPxfOFx3Cy/view
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плакети за заслуги итн. 

 

2. Основни податоци за студиската програма за која се бара акредитација/повторна 
акредитација 

1 Назив на студиската програма  
 

Студиска програма по БИОЛОГИЈА - таксономија 
 

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) 
Таксономија( друго10215) 
 

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- таксономија 

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

PhD in Biological Sciences – taxonomy 
           
 

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 
 

Tаксономија 12 

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 редовни, 
вонредни и странски студенти 

Условите за запишување на сите студенти се исти и ќе 
бидат наведени во Конкурост кој го објавува 
Докторската школа при УКИМ 

17 Информација за продолжување на 
образованието 
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3. Цел и оправданост за воведување на студиската програма 

Институтот за биологија, како средиште на високообразовната настава, научните и 
апликативните истражувања во областа на биологијата е составен дел на Природно-
математичкиот факултет. Институтот за биологија постои од 1946 година, со основањето на 
Природно-математичкиот оддел во рамките на Филозофскиот факултет во Скопје. На Природно-
математичкиот факултет, во рамките на Институтот за биологија, веќе подолго време постојат 
четири јасно дефинирани студии, по кои се образуваат соодветни кадри. 

Современите текови во науката и образованието, налагаат потреба од континуирано 
образување со воведување на нови наставни содржини кои ќе овозможат следење на новите 
трендови и обезбедување на кадри способни да се соочат со предизивиците на современото 
општество и пазарот на трудот. Секојдневно се објавуваат бројни научни откритија кои 
придонесуваат кон подобро разбирање на биолошките процеси. Новите откритија и сознанија од 
областа на биологијата ја наметнуваат потребата истите да се вклопат во наставните програми. 
Студентите од третиот циклус на студии ќе се здобијат со нови, современи знаења кои би можеле 
да ги применат во научно-истражувачките, апликативните и едукативните процеси поврзани со 
нивното професионално ангажирање. За таа цел Институтот за биологија подготви Предлог 
проект во кој беа внесени измени и дополнувања на постоечката студиска програма согласно 
Законот за високото образование со кој се регулира третиот циклус на студии. Врз основа на овој 
предлог проект, Институтот за биологија доби акредитација на студиска програма за трет циклус 
студии во 2009 година. Првата реакредитација е направена во 2014/15година, и истата е обновена 
во 2017/2018 година.  

Со воведувањето на студиската програма на третиот циклус студии, односно со обновување 
или повторно акредитирање на Институтот за биологија се овозможува комплетно образување на 
различни биолошки профили и воведување, стандардизирање и осовременување на научно-
истражувачката работа од областа на биолошките дисциплини. Предложениот модул Таксономија 
ќе овозможи профилирање на студенти со завршен трет циклус студии компетентни за работа 
пред сè во научни институции, музеи и други институции (ботанички, зоолошки, медицински, 
земјоделски, ветеринарни, фармацевтски, индустриски итн.)во кои има потреба од апликативна и 
истражувачка работа од областа на таксономијата и биолошкото разнообразие, како и во 
соодветните министерства, подрачни единици на министерствата, општини и 
слично.Комбинацијата на наставни методи, методи за учење и за оценување се добро распоредени 
во практика, што може да се види од предметните програми за понудените предмети во кои има 
комбинација не само од теоретска, туку и од практична работа и нејзина примена. 

Со овие студии се овозможува не само следење на светските тековни трендови од областа на 
таксономијата и биолошката разновидност, туку и примена на стекнатаите знаења во другите 
сродни апликативни области: молекуларна биологија, заштита на животната средина (на пример: 
стекнување знаења и компетенции за во изработка Црвени листи), земјоделство, шумарство, 
фармација, ветерина и слично). 

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

Да се  наведат конкретни и мерливи показатели за усогласеноста на студиската програма со потребите 
на општеството за дадениот профил на кадри, како што се: 

1. општествената потреба за дадениот профил на кадри; 
Според Националната класификација на занимања на Република Македонија* која е подготвена 
и усогласена според начелата на Меѓународната стандардна класификација на занимањата ISCO-
08 и се темели на класификацијата и систематизациите на работните места, за вршење на работи 
и задачи од главната група на занимања (група 2) или „Стручњаци и научници“ се потребни 
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„занимањата со квалификации од седми, осми и деветти степен на образование“. Докторските 
студии од областа на таксономијата се однесуваат на осмиот степен и овозможуваат 
зголемување на постоечкиот фонд на знаења, применувајќи научни концепти и теории од 
областа на таксономија на живите организми (алги, растенија, животни, габи) со примена на 
различни пристапи како што се морфолошки, молекуларни, еколошки и слично или нивна 
комбинација. 

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, заснован на барањата утврдени 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“, подгрупа 21 „Стручњаци за наука и инженеринг“, потоа 213. 
Стручњаци од областа на природни науки, т.е. 2131. Биолози, патолози, фармаколози, 
ботаничари, зоолози и сродни стручњаци; и од подгрупата 23, т.е. „Стручњаци за образование“ 
(232./2320. Стручњаци за универзитетско и високо образование во природни науки). Задачите 
што ги вршат стручњаците и научниците од овие подгрупи вклучуваат: истражување и анализа, 
унапредување на знаењето, теоријата и оперативните методи, примена на постоечките знаења во 
областа на природните науки, биомедицината и здравството, биотехничките науки, како и 
советување во врска со нив; предавање за теоријата и праксата на една или повеќе дисциплини 
на различни степени на образование итн. 

3. идентификување на општествената потреба за студиската програма на 
национално/регионално/европско ниво, направено во консултација со засегнатите страни: 
работодавачии, експерти и стручни тела;  
СпоредАнкетата за потреба од вештини на пазарот кај нас за 2020 година**, е предвидено дека 
ќе има релативно висока побарувачка на високо образовен кадар во стручните, научните и 
техничките дејности (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 студиите 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; 
Од академска гледна точка студиската програма за таксономија е релевантна бидејќинаставниот 
кадар вклучен во изведувањето на овие студии континуирано спроведуваат истражувања, 
развиваат или подобруваат концепции, теории и работни методисо што се во тек со светските 
трендови од областа на таксономијата (https://ib.pmf.ukim.edu.mk/). 

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 (на 
надлежните министерства, институции и голем број деловни субјекти во Република Северна 
Македонија). 
Студентската програма е усогласена со потребите за занимања од главната група 2 на занимања, 
т.е „Стручњаци и научници“и соодветните  подгруписпоред 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 
таксономијата. Задачите што се вршат најчесто вклучуваат: истражување и усовршување на 
научните знаења со проучување на најголем дел од главните таксономски групи, како и 
влијанието на факторите на околината, вклучувајќи ги сите природни појави и процеси во 
биосферата; проучување и пронаоѓање нови технологии, советување и примена на научни 
знаења во други сродни дисциплини, изработка на научни трудови, студии, извештаи, надзор на 

https://ib.pmf.ukim.edu.mk/
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останатите соработници и друго. Студентите стекнуваат знаења и вештини за истражување, 
анализа и примена на стекнатите знаења од областа на таксономијата во други сродни области. 
Истражувањата се вршат со употреба на специјализирана опрема и примена на експериментални 
методи.Идентификација на организми со научни цели (пр. работа во единствените национални 
колекции на организми, природонаучен музеи, ботаничка и зоолошка градина, како и нивно 
одржување), идентификација со цел заштита на природата (пр. изработка на црвени листи), 
идентификација со цел одредување штетници и слично. 

1. Според расположливите податоци, до кој степен профилот на студиската програма ги исполнува 
утврдените услови?  
Според податоците наведени во елаборатот, профилот на студиската програма за таксономија 
целосно ги исполнува утврдените услови.  

2. Ако треба да се направат некои промени во студиската програма, кои би биле тие? 
Промените во студиската програма се вршат согласно современите научни достигнувања од 
областа на таксономијата. 

3. Дали комбинацијата на наставни методи, методи за учење и за оценување се добро распоредена 
во практика?  
Комбинацијата на наставни методи, методи за учење и за оценување се одлично распоредени во 
практиката, а како потврда за тоа се пред сè усоглсеност на теоретската и практичната настава 
при нивната реализација. 

4. Дали наставниот кадар доволно ја следи работата на студентите?  
Да, наставниот кадар доволно ја следи работатат на студентите. 

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 се особено важни за мотивација во однос на 
образовната содржина.  

Во образложението за усогласеноста на студиската програма соопштеството, за дадениот профил на 
кадри, при дефинирање на показателите се користат документи, стратегии, анализи  и статистички 
податоци од анкетата за потребата од вештини на пазарот на трудот2.  
 
* Национална класификација на занимања на Република Македонија. Државен завод за статистика на 
Република 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- таксономија, 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   
 

                                                      
2Во 
анкетатазапотребатаодвештининапазаротнатрудотшторедовносеспроведуваодЗаводотзастатистика,стоимногујасно
наведенодека: „Резултатитеодистражувањетосекористат и 
вообразовниотсистемприконципирањенауписнитеполитики и 
прикреирањенановиобразовнипрограмизазанимањаусогласенисопотребитенапазаротнатрудот.” 
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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 - ТАКСОНОМИЈА 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 

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

 
Биологија- таксономија 
3 циклус, 3 години, 6 семестри, 180 ЕКТС кредити 
 

Студентот со завршен трет циклус студии по биологија – таксономија и со стекнато звање 
Доктор на биолошки науки - таксономија, ќе се стекне со знаење за проучување, управување, 
конзервација на одделна група организми, нивната таксономија, систематика, филогенија и 
еволуција и тоа од научен и апликативен аспект. Стекнатите знаења може да се применат во 
проучувањето, заштитата и унапредувањето на заштитата на биодиверзитетот. Особено е 
значајно што овие кадри ќе се здобијат со искуство самостојно да вршат проценка на влијанијата 
врз биодиверзитетот, како и да вршат проценка на филогенијата и систематиката на одделните 
групи организми.  

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

 
Специфичен  
дескриптор Дескриптори на квалификациите (Биологија - таксономија) 

Знаење и 
разбирање 

- Покажува познавања од голем број биолошки дисциплини кои се 
основа за разбирањето на таксономијата и разновидноста на 
биолошките групи (алги, габи, микроорганизми, растенија и 
животни).  

- Демонстрира продлабочени знаења за биогеографските и 
биоценолошките законитости и стекнуваат способности за 
валоризација на биолошките простори. 

Примена на 
знаењето и 
разбирањето 

- Поседува знаења за управување, конзервација и заштита на 
животната средина, природата и биолошката разновидност, како и 
рационално и одржливо искористување на природните ресурси и 
екосистемите и просторно планирање.  

- Стекнува искуство самостојно да врши оценка на влијанијата на 
различни инвестициони програми врз биолошката разновидност и  
природните екосистеми. 

- Стекнатите знаења може да ги примени во научно-истражувачки 
институции, индустриски капацитети, спроведување на законски 
процедури за заштита на биолошката разновидност. 

Способност за 
проценка 

- Демонстрира способност за спроведување комплексни таксономски 
истражувања и извлекување објективни заклучоци. 

- Поседува способност за самостојно проценување на состојбите со 
биодиверзитетот и изнаоѓање соодветни решенија и препораки. 

- Демонстрира знаење за функционирање на системот за заштита на 
природата во Република Македонија и проценка на ефикасноста и 
спроведувањето на законски и други практични мерки. 

Комуникациски 
вештини 

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

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

- 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 
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пред нестручната јавност. 
- Ефективно учество во мултидисциплинарни тимови од областите 

на животната средина. 
- 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 таксономијата, преку семинари, конференции 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  

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  
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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 **** 

 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   
 

******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 – таксономија 
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 
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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 истражување - (Прилог 3.1.): 

 
Код Предмет Наставник ЕКТС 
ББ1001 Eтика во научно истражувачката 

работа од областа на биолошки науки 
 

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

3 

 
 

Код Предмет Наставник ЕКТС 
БТ2001 Методологија на 

научноистражувачката работа  од 
областа на таксономијата 
 

Акредитирани ментори од 
Институтот  за биологија  
Академик д-р Владо Матевски 
Проф. д-р Митко Караделев 
Проф. д-р Светислав Крстиќ 
Проф. д-р Дана Прелиќ 
Проф. д-р Златко Левков 
Проф. д-р Славчо Христовски 
Проф. д-р Милица Ристовска 
Проф. д-р Валентина 
Славевска-Стаменковиќ 
Проф. д-р Катерина Русевска 
Проф. д-р Александра 
Цветковска – Ѓорѓиевска 
 

3 

 

 

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 

Студиска програма Биологија - таксономија 

Код Предмет Предавачи ЕКТС 

U08S04P01 
 

Систематика и филогенија на 
определена група организми 

Акад. проф. д-р Владо Матевски 
Проф. д-р Митко Костадиновски 
Проф. д-р Митко Караделев 
Проф. д-р Светислав Крстиќ 
Проф. д-р Стое Смиљков 
Проф. д-р Дана Прелиќ 
Проф. д-р Златко Левков 

6 

U08S04P02 
 

Современи техники во таксономски 
истражувања на определена група 
организми 

Проф. д-р Митко Костадиновски 
Проф. д-р Светислав Крстиќ 
Проф. д-р Милица Ристовска 
Проф. д-р Златко Левков 
Проф. д-р Катерина Русевска 

6 
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U08S04P03 
 

Биолошка разновидност и 
конзервација 

Акад. проф. д-р Владо Матевски 
Проф. д-р Митко Костадиновски 
Проф. д-р Митко Караделев 
Проф. д-р Милица Ристовска 
Проф. д-р Стое Смиљков 
Проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ 
Проф. д-р Катерина Русевска 
Проф. д-р Рената Ќуштеревска 
Проф. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска 

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  
(ИЗБОРЕН) 

Назив на 
предметот Назив на предметот Назив на предметот Назив на 

предметот 
 

Научна област на која му припаѓа изборниот предмет :   
Таксономија 

Семестар- прв или втор 
 

БТ3001 ДИВЕРЗИТЕТ, ВАЛОРИЗАЦИЈА И ЗАШТИТА НА 
ВЕГЕТАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА 

Акад. Владо Матевски,  
проф. д-р. Митко Костадиновски, 
проф. д-р Рената Ќуштеревска 

6 

БТ3002 
ФЛОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
(ДИВЕРЗИТЕТ, РЕЛИКТНОСТ, ЕНДЕМИЗАМ, 
ВАЛОРИЗАЦИЈА, ЗАШТИТА) 

Акад. д-р Владо Матевски,  
Проф. д-р Митко Костадиновски, 
Проф. д-р Рената Ќуштеревска 

6 

БТ3003 
СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА 
ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ОРГАНИЗМИ – 
ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА 

Акад. проф. д-р Владо Матевски, 
Проф. д-р Митко Костадиновски, 
Проф. д-р Рената Ќуштеревска 

6 

БТ3004 ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД БИОГЕОГРАФИЈА 
Акад. проф. д-р Владо Матевски, 
Проф. д-р Митко Костадиновски, 
Проф. д-р Рената Ќуштеревска 

6 

БТ3005 ПРИМЕНА НА СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ ВО 
ФИТОЦЕНОЛОГИЈАТА 

Проф. д-р. Митко Костадиновски, 
Проф. д-р Рената Ќуштеревска 6 

БТ3006 ОСНОВИ НА ТАКСОНОМИЈА НА ВАСКУЛАРНИ 
РАСТЕНИЈА 

Акад. д-р Владо Матевски,  
Проф. д-р Митко Костадиновски,  
Проф. д-р Рената Ќуштеревска 

6 

БТ3007 ЕКОЛОГИЈА НА ТРЕВЕСТИ ЕКОСИСТЕМИ Проф. д-р Славчо Христовски,  
Проф д-р Рената Ќуштеревска 6 

БТ3008 ЕКОЛОГИЈА НА ШУМСКИ ЕКОСИСТЕМИ Проф. д-р Славчо Христовски,  
Проф. д-р Митко Костадиновски 6 

БТ3009 ПРИМЕНЕТА ПРЕДЕЛСКА ЕКОЛОГИЈА Проф. д-р Славчо Христовски 6 

БТ3010 ТАКСОНОМИЈА, ФИЛОГЕНИЈА И ЕВОЛУЦИЈА 
НА ДИЈАТОМЕИ 

Проф. д-р Светислав Крстиќ,  
Проф. д-р Златко Левков 6 

БТ3011 ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ НА ВОДИ Проф. д-р Златко Левков,  
Проф. д-р Светислав Крстиќ 6 

БТ3012 СИСТЕМАТИКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА 
ОРГАНИЗМИ – ЦИЈАНОБАКТЕРИИ Проф. д-р Светислав Крстиќ 6 

БТ3013 ПРИМЕНЕТА ДИЈАТОМОЛОГИЈА Проф. д-р Златко Левков,  
Проф. д-р Светислав Крстиќ 6 

БТ3014 КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ВО ТЕКОТ НА 
КВАРТЕРНИОТ ПЕРИОД 

Проф. д-р Златко Левков 6 
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БТ3015 ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКОЛОГИЈА Проф. д-р Митко Караделев 
Проф. д-р Катерина Русевска 6 

БТ3016 ВИДОВО РАЗНООБРАЗИЕ НА ГАБИ И НИВНА 
ЗАШТИТА 

Проф. д-р Катерина Русевска 
Проф. д-р Митко Караделев 6 

БТ3017 ЕКОЛОГИЈА НА ГАБИ Проф. д-р Митко Караделев 
Проф. д-р Катерина Русевска 6 

БТ3018 ОТРОВНИ ГАБИ, ТОКСИНИ И СИНДРОМИ Проф. д-р Катерина Русевска 
Проф. д-р Митко Караделев 6 

БТ3019 ГАБИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Проф. д-р МиткоКараделев 
Проф. д-р КатеринаРусевска 6 

БТ3020 БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ 
ПОПУЛАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

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

6 

БТ3021 ЕКОЛОГИЈА НА ПОЧВЕНА ФАУНА Проф. д-р Дана Прелиќ 6 

БТ3022 БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА ИНВАЗИВНИ 
ВИДОВИ 

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

6 

БТ3023 УРБАНИЕКОСИСТЕМИ 
Проф. д-р ДанаПрелиќ,  
Профд-рАлександра Цветковска-
Ѓорѓиевска 

6 

БТ3024 
АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ВО БИОЛОГИЈАТА Проф. д-р ДанаПрелиќ,  

Проф.д-рАлександра 
Цветковска-Ѓорѓиевска 

6 

БТ3025 ИХТИОЛОГИЈА Проф. д-р Милица Ристовска 6 

БТ3026 ОСТЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИ И НИВНА 
ПРИМЕНА ВО ТАКСОНОМИЈАТА Проф. д-р Милица Ристовска 6 

БТ3027 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 

БТ3028 
МОЛЕКУЛАРНО-БИОЛОШКИ ТЕХНИКИ ВО 
ТАКСОНОМСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА 
БЕЗРБЕТНИЦИТЕ 

Проф. д-р Валентина Славевска 
Стаменковиќ 

6 

БТ3029 АНАЛИЗА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА БЕЗРБЕТНАТА 
ФАУНА НА Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

Проф. д-р Валентина Славевска 
Стаменковиќ,  
Проф. д-р Стое Смиљков,  
Проф. д-р Дана Прелиќ 

6 

БТ3030 БИОЛОГИЈА НА ВОДНИ БЕЗРБЕТНИЦИ Проф. д-р Стое Смиљков 6 

БТ3031 МАКРОИНВЕРТЕБРАТИ И НИВНА ПРИМЕНА 
ВО МОНИТОРИНГ СТУДИИ Проф. д-р Стое Смиљков 6 

БТ3032 ПАРАЗИТОЛОГИЈА Проф. д-р. Стое Смиљков 6 

БТ3033 
ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ПЛАНОВИ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ЗАШТИТЕНИ 
ПОДРАЧЈА 

Проф. д-р Бранко Мицевски 6 

БТ3034 
ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
СТУДИИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈА ВРЗ 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

Проф. д-р Бранко Мицевски 6 

БТ3035 
РАСТИТЕЛНИ ГЕНОМИ-  
 ОРГАНИЗАЦИЈА, ФУНКЦИЈА И МЕХАНИЗМИ 
НА ЕВОЛУЦИЈА Проф. д-р Гордана Димеска 

6 

БТ3036 ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ЦИТОГЕНЕТИКА Проф. д-р Гордана Димеска 6 

БТ3037 Методи во молекуларната биологија 
Проф. д-р Сашо Панов 
 Доц. д-р Славица Јосифовска 6 

БТ3038 
ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКРОАНАТОМИЈА Проф. д-р Маја Јорданова 

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

6 

БТ3039 ХИСТОЛОШКА АНАЛИЗА 
Проф д-р Маја Јорданова 
 Проф д-р КатеринаРебок 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 наставата е поделена помеѓу два или повеќе професори, па 
вкуниот ангажман на професорот не надминува 3 предмети.  

 

Ред. 
бр. Наставник 

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

БИОЛОГИЈА - Таксономија 
 

Семестар  

1. Акад. Владо 
Матевски 

• ДИВЕРЗИТЕТ, ВАЛОРИЗАЦИЈА И ЗАШТИТА НА ВЕГЕТАЦИЈАТА НА 
МАКЕДОНИЈА 

• ФЛОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ДИВЕРЗИТЕТ, РЕЛИКТНОСТ, 
ЕНДЕМИЗАМ, ВАЛОРИЗАЦИЈА, ЗАШТИТА) 

• СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ОРГАНИЗМИ 
– ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА 

прв или 
втор 
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• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД БИОГЕОГРАФИЈА 
• ОСНОВИ НА ТАКСОНОМИЈА НА ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА 

 

2. Проф. д-р. Митко 
Костадиновски 

• ДИВЕРЗИТЕТ, ВАЛОРИЗАЦИЈА И ЗАШТИТА НА ВЕГЕТАЦИЈАТА НА 
МАКЕДОНИЈА 

• ФЛОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ДИВЕРЗИТЕТ, РЕЛИКТНОСТ, 
ЕНДЕМИЗАМ, ВАЛОРИЗАЦИЈА, ЗАШТИТА) 

• СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ОРГАНИЗМИ 
– ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА 

• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД БИОГЕОГРАФИЈА 
• ОСНОВИ НА ТАКСОНОМИЈА НА ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА 
• ПРИМЕНА НА СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ ВО ФИТОЦЕНОЛОГИЈАТА 
• ЕКОЛОГИЈА НА ШУМСКИ  ЕКОСИСТЕМИ  

 
 

прв или 
втор 

3. Проф. д-р Рената 
Ќуштеревска 

• ДИВЕРЗИТЕТ, ВАЛОРИЗАЦИЈА И ЗАШТИТА НА ВЕГЕТАЦИЈАТА НА 
МАКЕДОНИЈА 

• ФЛОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ДИВЕРЗИТЕТ, РЕЛИКТНОСТ, 
ЕНДЕМИЗАМ, ВАЛОРИЗАЦИЈА, ЗАШТИТА) 

• СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ОРГАНИЗМИ 
– ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА 

• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД БИОГЕОГРАФИЈА 
• ОСНОВИ НА ТАКСОНОМИЈА НА ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА 
• ПРИМЕНА НА СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ ВО ФИТОЦЕНОЛОГИЈАТА 
• ЕКОЛОГИЈА НА ТРЕВЕСТИ ЕКОСИСТЕМИ  

прв или 
втор 

4. Проф. д-р Славчо 
Христовски 

• ЕКОЛОГИЈА НА ТРЕВЕСТИ ЕКОСИСТЕМИ  
• ЕКОЛОГИЈА НА ШУМСКИ ЕКОСИСТЕМИ  
• ПРИМЕНЕТА ПРЕДЕЛСКА ЕКОЛОГИЈА  

 

прв или 
втор 

5. 
Проф. д-р Светислав 

Крстиќ 
 

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

ЦИЈАНОБАКТЕРИИ 
• ПРИМЕНЕТА ДИЈАТОМОЛОГИЈА 
• ПАЛЕОЛИМНОЛОГИЈА 
 

прв или 
втор 

6. Проф. д-р Златко 
Левков 

• ТАКСОНОМИЈА, ФИЛОГЕНИЈА И ЕВОЛУЦИЈА НА ДИЈАТОМЕИ 
• ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ НА ВОДИ 
• ПРИМЕНЕТА ДИЈАТОМОЛОГИЈА 

прв или 
втор 

7. 
Проф. д-р 
МиткоКараделев 
 

• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКОЛОГИЈА 
• ВИДОВО РАЗНООБРАЗИЕ НА ГАБИ И НИВНА ЗАШТИТА 
• ЕКОЛОГИЈА НА ГАБИ 
• ОТРОВНИ ГАБИ, ТОКСИНИ И СИНДРОМИ 
• ГАБИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

прв или 
втор 

8. Проф. д-р Катерина 
Русевска 

• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКОЛОГИЈА 
• ВИДОВО РАЗНООБРАЗИЕ НА ГАБИ И НИВНА ЗАШТИТА 
• ЕКОЛОГИЈА НА ГАБИ 
• ОТРОВНИ ГАБИ, ТОКСИНИ И СИНДРОМИ 
• ГАБИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 

прв или 
втор 

9. Проф д-р Маја 
Јорданова 

• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКРОАНАТОМИЈА 
• ХИСТОЛОШКА АНАЛИЗА 

 

прв или 
втор 

10 Проф. д-р Катерина 
Ребок 

• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКРОАНАТОМИЈА 
• ХИСТОЛОШКА АНАЛИЗА 
• БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК 

 

прв или 
втор 

11. 
Проф. д-р Дана 
Прелиќ 
 

O БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ ПОПУЛАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
O БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА ИНВАЗИВНИ ВИДОВИ 
O УРБАНИ ЕКОСИСТЕМИ 
O АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ВО БИОЛОГИЈАТА 

прв или 
втор 



 32 

O ЕКОЛОГИЈА НА ПОЧВЕНА ФАУНА 
O АНАЛИЗА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА БЕЗРБЕТНАТА ФАУНА НА Р. 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 
 

12. 
Проф. д-р Александра 
Цветковска-
Ѓорѓиевска 

O БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ ПОПУЛАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 
O БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА ИНВАЗИВНИ ВИДОВИ 
O УРБАНИ ЕКОСИСТЕМИ 
O АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ВО БИОЛОГИЈАТА 
O БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК 

 

прв или 
втор 

13. Проф. д-р Милица 
Ристовска 

O ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКРОАНАТОМИЈА 
O ИХТИОЛОГИЈА 
O БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК 
O ОСТЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИ И НИВНА ПРИМЕНА ВО ТАКСОНОМИЈАТА 

 

прв или 
втор 

14. 
Проф. д-р Валентина 

Славевска-
Стаменковиќ 

• БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК 
• МОЛЕКУЛАРНО-БИОЛОШКИ ТЕХНИКИ ВО ТАКСОНОМСКИ 

ИСТРАЖУВАЊА НА БЕЗРБЕТНИЦИТЕ 
• АНАЛИЗА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА БЕЗРБЕТНАТА ФАУНА НА Р. 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
 

прв или 
втор 

15. Проф. д-р Гордана 
Димеска 

• РАСТИТЕЛНИ ГЕНОМИ-ОРГАНИЗАЦИЈА, ФУНКЦИЈА И МЕХАНИЗМИ 
НА ЕВОЛУЦИЈА  

• ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ЦИТОГЕНЕТИКА  
 

прв или 
втор 

16. Проф. д-р Сашо 
Панов 

• МЕТОДИ ВО МОЛЕКУЛАРНАТА БИОЛОГИЈА 
 

прв или 
втор 

17. Доц. Д-р Славица 
Јосифовска 

• МЕТОДИ ВО МОЛЕКУЛАРНАТА БИОЛОГИЈА 
 

прв или 
втор 

18. Проф. д-р Стое 
Смиљков 

• АНАЛИЗА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА БЕЗРБЕТНАТА ФАУНА НА Р. 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

• БИОЛОГИЈА НА ВОДНИ БЕЗРБЕТНИЦИ 
• МАКРОИНВЕРТЕБРАТИ И НИВНА ПРИМЕНА ВО МОНИТОРИНГ 

СТУДИИ 
• ПАРАЗИТОЛОГИЈА 

прв или 
втор 

19. Проф. д-р Бранко 
Мицевски 

• ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЛАНОВИ ЗА 
УПРАВУВАЊЕ НА ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА 

• ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТУДИИ ЗА ОЦЕНКА НА 
ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

прв или 
втор 

 

 

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

Табела 8.1. Список на акредитирани ментори3 

 
Наставник/ 

Наставно-научно звање на менторот 
Акредитација по 
студиски програми 
 
 

Број  и датум на решение 
за акредитација на ментор 

1. Академик д-р Владо Матевски Екологија / Таксономија 
 

1409-38/2 
29.03.2018 

2. Проф. д-р Митко Караделев Екологија / Таксономија 
 

1409-38/6 
29.03.2018 

3. Проф. д-р Светислав Крстиќ Екологија / Таксономија 
 

1409-38/7 
29.03.2018 

4. Проф. д-р Дана Прелиќ Екологија / Таксономија 1409-38/8 

                                                      
3Се пополнува доколку се бара повторна акредитација на студиска програма. 
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 29.03.2018 
5. Проф. д-р Златко Левков Екологија / Таксономија 

 
1409-38/12 
29.03.2018 

6. Проф. д-р Славчо Христовски Екологија / Таксономија 
 

1409-38/15 
29.03.2018 

7. Проф. д-р Милица Ристовска Екологија / Таксономија 
 

1409-38/16 
29.03.2018 

8. Проф. д-р Валентина Славевска-
Стаменковиќ 

Екологија / Таксономија 
 

1409-406/4 
06.10.2020 

9. Проф. д-р Катерина Русевска Екологија / Таксономија 
 

1409-405/4 
06.10.2020 

10. Проф. д-р Александра Цветковска – 
Ѓорѓиевска  

Екологија / Таксономија 
 

Бр. 08-133/4 
16.12.2020 

 
 

Табела 8.2. Список на поднесени барања за акредитација на ментори4 

 Наставник/ Наставно-научно звање 
на менторот 

Област за која бара 
акредитација 

Број  и датум на решение за 
акредитација на ментор5 

 

1. Проф. д-р Митко Костадиновски Екологија / 
Таксономија 

02-1935/1 и 2 од 03.12.2020 

2. Проф. д-р Рената Ќуштеревска Екологија / 
Таксономија 

02-1935/1 и 2 од 03.12.2020 

3 Проф. д-р Бранко Мицевски Екологија / 
Таксономија 

02-121/1 од 26.01.2020 

 
 

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 

Владо Матевски 
Матевски, В., 
Костадиновски, М. 

Atlas Florae Europаeae Botanical Museum, 2013. Finnish 
Museum of Natural History, 
Helsinki, Finland 

Матевски, В., Банчева, 
С. Костадиновски, М., 
Ќуштеревска, Р. 
Владимиров, В. 
Делчева, М. 

Флористички и таксономски истражувања на 
некои родови од фамилиите Lamiaceae и 
Asteraceae во Република Македонија и во 
Република Бугарија. 

2014-2016, Билатерален 
проект помеѓу Македонска 
Академија на науките и 
уметностите и Бугарска 
Академија на науките 

Матевски, В., Банчева, 
С. Костадиновски, М., 
Ќуштеревска, Р. 
Владимиров, В. 
Делчева, М. 

Флорогенеза и споредбени фитогеографски 
анализи на планините Галичица (Република 
Македонија) и Славјанка (Република Бугарија). 

2018-2020, Билатерален 
проект помеѓу Македонска 
Академија на науките и 
уметностите и Бугарска 
Академија на науките 

Матевски, В. 
(раководител), 
Костадиновски, М. 

Флора на Република Македонија 2018-2020; Македонска 
Академија на науките и 
уметностите,  

                                                      
4Се пополнува доколку се бара акредитација на нова студиска програма. 
5Се наведува архивскиот број под кој е заверено барањето за акредитација на ментор  во високообразовната 
институција што го поднесува барањето. 
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(учесник) 

Ќуштеревска, Р 
Митко Костадиновски  
Матевски, В., 
Костадиновски, М. 

Atlas Florae Europаeae Botanical Museum, 2013. Finnish 
Museum of Natural History, 
Helsinki, Finland 

Матевски, В., Банчева, 
С. Костадиновски, М., 
Ќуштеревска, Р. 
Владимиров, В. 
Делчева, М. 

Флористички и таксономски истражувања на 
некои родови од фамилиите Lamiaceae и 
Asteraceae во Република Македонија и во 
Република Бугарија. 

2014-2016, Билатерален 
проект помеѓу Македонска 
Академија на науките и 
уметностите и Бугарска 
Академија на науките 

Матевски, В., Банчева, 
С. Костадиновски, М., 
Ќуштеревска, Р. 
Владимиров, В. 
Делчева, М. 

Флорогенеза и споредбени фитогеографски 
анализи на планините Галичица (Република 
Македонија) и Славјанка (Република Бугарија). 

2018-2020, Билатерален 
проект помеѓу Македонска 
Академија на науките и 
уметностите и Бугарска 
Академија на науките 

Матевски, В. 
(раководител), 
Костадиновски, М. 
(учесник) 

Ќуштеревска, Р 

Флора на Република Македонија 2018-2020; Македонска 
Академија на науките и 
уметностите,  

Рената Ќуштеревска  
Матевски, В., 
Костадиновски, М. 

Atlas Florae Europаeae Botanical Museum, 2013. Finnish 
Museum of Natural History, 
Helsinki, Finland 

Матевски, В., Банчева, 
С. Костадиновски, М., 
Ќуштеревска, Р. 
Владимиров, В. 
Делчева, М. 

Флористички и таксономски истражувања на 
некои родови од фамилиите Lamiaceae и 
Asteraceae во Република Македонија и во 
Република Бугарија. 

2014-2016, Билатерален 
проект помеѓу Македонска 
Академија на науките и 
уметностите и Бугарска 
Академија на науките 

Матевски, В., Банчева, 
С. Костадиновски, М., 
Ќуштеревска, Р. 
Владимиров, В. 
Делчева, М. 

Флорогенеза и споредбени фитогеографски 
анализи на планините Галичица (Република 
Македонија) и Славјанка (Република Бугарија). 

2018-2020, Билатерален 
проект помеѓу Македонска 
Академија на науките и 
уметностите и Бугарска 
Академија на науките 

Матевски, В. 
(раководител), 
Костадиновски, М. 
(учесник) 

Ќуштеревска, Р 

Флора на Република Македонија 2018-2020; Македонска 
Академија на науките и 
уметностите,  

Славчо Христовски 
Учесник Унапредување на заштитата на растителниот 

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

Македонско Биолошко 
друштво (2017-2018) 

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 

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     

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 

Македонско еколошко 
друштво, GEF/UNEP, 2017-2020 
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употребата на земјиштето “. Компонента: 
Валоризација на биодиверзитетот на Шар 
Планина 

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

Particip GmbH, 2016 

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 

Златко Левков 
Wagner, B, Wilke T., 
Levkov, Z., Reed, JM. 

Scientific Collaboration On Past Speciation 
Conditions in Ohrid (SCOPSCO).   

International Continental 
Scientific Drilling Program (ICDP) 
and Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DfG), 
2013-2020 

Levkov, Z., Wagner, B., 
Jovanovska, E., 
Cvetkoska, A. & Pavlov, 
A. 

Reconstruction of past environmental variations 
in ancient Lake Ohrid, a diatom inferred 
perspective 

Alexander von Humboldt 
Foundation, 2015-2017 

Schabetsberger, R., 
Bachnetzer, T., Denoël, 
M., Koinig, K. Levkov, Z., 
Möst, M. 

Pulling the plug - Restoration of Lake Sulzkarsee 
(Styria, Austria), an alpine lake degraded by fish 
introduction 

Austrian Academy of Sciences, 
2020-2021 

Melovski, Lj., Matevski, 
V., Kostadinovski, M., 
Levkov, Z., Hristovski, S. 
Stamenkovic-Slavevska, 
V. 

Strengthening the capacities for implementation 
of Natura 2000 

European Commission, 
EuropeAid/136609/IH/SER/MK, 
2017-2018 

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 

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 

Министерство за наука и 
образование на Р. Македонија и 
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Montenegro.  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 
Планина, 2017-2020 

Македонско еколошко 
друштво, GEF/UNEP, 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) PONT (Prespa Ohrid Nature 



 37 

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

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 

Бранко Мицевски 
Micevski, B., 2012. 
Results from the 
monitoring of birds. 
Project report, pp. 55-68. 
AD ELEM, Macedonia 

Environmental monitoring in the preconstruction 
phase of the HEC Boskov Most- Report for the 
autumn period.. 

Empiria EMS, Skopje, Tehnolab, 
Skopje; Bird protection 
Macedonia, 2012. 

Micevski, B. & N. 
Micevski, 2012. Results 
from the monitoring of 
bats. Project report, pp. 
90-95.. 

AD ELEM, Macedonia, 2012. Environmental 
monitoring in the preconstruction phase of the HEC 
Boskov Most- Report for the spring period 

Empiria EMS, Skopje, Tehnolab, 
Skopje; Bird protection 
Macedonia, 2012 

Micevski, B., Micevski, 
N. & F. Brookes, 2014. 

Baseline study of birds and bats inside the 
Concession Area Ilovitza (AUTUMN PERIOD). 

Project report of Biomaster Ltd, 
35 pp., Skopje, 2014 

Micevski, B & N. 
Micevski, 2015.  
Biodiversity survey of 
the catchment area of 
Jazga and Štučka river 
(Mountain Ogražden, 
Macedonia),   

Distribution of the Saproxylic Coleopterans: Stag 
beetle (Lucanus cervus L. 1758), Great Capricorn 
beetle (Cerambyx cerdo L. 1758) and Long-horn 
beetle (Morimus funereus Mulsant, 1863) inside 
the LSA and RSA of the CA Ilovitza (Ogražden 
Mountain, Macedonia).. 

BIOMASTER Ltd., Macedonia 
2015 

Micevski, N. & B. 
Micevski, 2015. 
Biodiversity survey of 
the catchment area of 
Jazga and Štučka river 
(Mountain Ogražden, 
Macedonia), 

Distribution of the Stone Crayfish 
(Austropotamobius torrentium Schrank, 1803) 
inside the LSA and RSA of the CA Ilovitza (Ogražden 
Mountain, Macedonia). 

BIOMASTER Ltd., Macedonia 
2015. 

Сашо Панов 
Раководител на 
меѓународен 
(македонско-хрватски) 
билатерален проект 

Засилување на ефектите на цитостатиците со 
потиснување на целните гени во туморските 
клетки (Enhancement of chemotherapy drugs 
effects by silencing of target genes in tumor cells) 

МОН, Република Македонија и 
Ministarstvo znanosti, Hrvatska; 
2008-2010. 

Учесник на Центар за претклиничко испитување на Европска комисија (European 
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меѓународен FP7-
проект (CPCTAS) 

активните супстанции (Centre for Pre-Clinical 
Testing of Active Substances 

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 

 
 
 
 

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

 

  Број на наставници 

1. Вкупен број на наставници на високообразовната установа  на 
студиската програма 

19 

2. Вкупен број на наставници вклучени во реализација на 
научноистражувачки проекти на студиската програма 

19 

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

100% 

 

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 
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10. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма 
БИОЛОГИЈА- таксономија 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 
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 
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11. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма БИОЛОГИЈА, 
Институт за биологија, Природно-математички факултет 

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

 

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.  
 
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 
• 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 13.1Преглед на бројот на студентите запишани (првпат) настудиската програма Биологија – 
таксономија 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 1 
2. Учебна 2019/2020 0 
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3. Учебна 2020/2021 1 
Вкупно запишани студенти 2 
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 
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 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/
http://ib.pmf.ukim.edu.mk/
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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 – таксономија 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. 

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) 

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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1 
Владо 
Матевски 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Ботаника, 
Систематика на 
виши растенија Систематика на виши растенија 

2 
Митко 
Костадиновски 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Систематика на 
растенија 

Кормофита, Систематика на растенија, Лековити 
растенија 

3 
Рената 
Ќуштеревска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Ботаника, 
Фитогеографија 
и Екологија 

Ботаника, Општа ботаника, Биодиверзитет, 
Анатомија и морфологија на растенија, 
Фитоценологија со вегетација, Фитогеографија 
со фитоценологија, Биогеографија 

4 
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 

5 
Катерина 
Ребок 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Зоологија со 
зоофизиологија 

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

6 
Митко 
Караделев 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 
Биологија 

Микологија и 
Методика на 
наставата по 
биологија 

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

7 
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 

8 

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 

9 Маја Јорданова 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

цитологија, 
хистологија и 
еволуција 

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

10 

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 

11 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 

12 
Милица 
Ристовска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Зоологија со 
зоофизиологија 

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

13 Светислав Природно- Ботаника, Систематика на нижи растенија, Алгологија и 

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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Крстиќ  математички 
науки, 
Биологија 

Алгологија Микологија, Биотехнологија, Хидробиологија 

14 Левков Златко 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Ботаника и 
екологија 

Систематика и филогенија на алги, Алгологија, 
Еколошки мониторинг и биоиндикатори 

15 
Бранко 
Мицевски 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Зоологија, 
биогеографија и 
екологија 

Vertebrata, Систематика на животни, 
Валоризација на екосистеми, Биодиверзитет, 
Биогеографија 

16 
Славчо 
Христовски 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија Екологија 

Екологија на растенијата, Заштита на животната 
средина, Растителна екофизиологија, 
Биогеохемиски циклуси, Екологија на 
терестрични екосистеми, Абиотички фактори 

17 Стое Смиљков 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Таксономија, 
екологија и 
систематика на 
нижи животни 

Типологија на животни I, Зоологија на безр'бетни 
животни, Паразитологија, Ентомологија, 
Систематика на животни 

18 Сашо Панов 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Молекуларна 
биологија и 
генетика 

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

19 
Славица 
Јосифовска 

Природно-
математички 
науки, 
Биологија 

Молекуларна 
биологија и 
генетика 

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

 

 

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  

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 За студиската програма за која се бара 
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установа што ја реализира студиската 
програма 

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  
19 

2 Во работен однос со 
определено работно време 

 Во работен однос со 
определено работно време6 

 

 

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,) 

                                                      
6Соглаасно 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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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) 

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) 

 
 

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 докторкси 
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 какко што се 
Природонаучен музеј, Скопје, Хидробиолошки завод, Охрид, Институт за екологија и 
технологија, Државен универзитет во Тетово, Народен музеј „д-р Никола Незлобински“, 
Струга, Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“, 
УКИМ, Скопје , Факултет за земјоделски науки и храна, УКИМ, Скопје, Земјоделски факултет, 
УГД, Штип и други.  

Предложената литература е во тесна поврзансот со областа на истражување и во 
најголем дел е строго специфична за секој кандидат поединечно. Во овој индивидуален 
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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 високообразовни институции, особено во рамките на европскиот образовен простор. Врз 
основа на овиe критериуми, студиската програма по БИОЛОГИЈА- таксономија, најголемо 
совпаѓање покажува со следните студиски програми: 
 
Wageningen University & Research, Netherlands,  Biosystematics, 
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Plant-Sciences/Biosystematics-
Group/Education.htm 
 
Lund University, Sweden, Plant Systematics, https://www.science.su.se/english/education/phd-
studies/plant-systematics-1.479283 
 
Charles University Faculty of Science, Prague, Czech Republic, PhD in Botany, 
https://www.phdstudies.com/Ph.D.-in-Botany/Czech-Republic/Charles-University-Faculty-of-
Science/ 
 
Lund University, Sweden, Zoological systematics and evolution, 
https://www.science.su.se/english/education/phd-studies/zoological-systematics-and-evolution-
1.479585 
 
Charles University Faculty of Science, Prague, Czech Republic, PhD in Zoology, 
https://www.phdstudies.com/Ph.D.-in-Zoology/Czech-Republic/Charles-University-Faculty-of-
Science/ 
 
Universitat Autònoma de Barcelona, Spain, PhD in Biodiversity, 
https://www.uab.cat/web/postgraduate/phds/all-phd-programmes/general-information/biodiversity-
1345467765430.html?param2=1345674110533 
 
University of Goettingen, Germany, Biological Diversity and Ecology (Ph.D./doctoral studies), 
https://www.uni-goettingen.de/en/37268.html 
 

 
 

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  

https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Plant-Sciences/Biosystematics-Group/Education.htm
https://www.wur.nl/en/Research-Results/Chair-groups/Plant-Sciences/Biosystematics-Group/Education.htm
https://www.science.su.se/english/education/phd-studies/plant-systematics-1.479283
https://www.science.su.se/english/education/phd-studies/plant-systematics-1.479283
https://www.phdstudies.com/Ph.D.-in-Botany/Czech-Republic/Charles-University-Faculty-of-Science/
https://www.phdstudies.com/Ph.D.-in-Botany/Czech-Republic/Charles-University-Faculty-of-Science/
https://www.science.su.se/english/education/phd-studies/zoological-systematics-and-evolution-1.479585
https://www.science.su.se/english/education/phd-studies/zoological-systematics-and-evolution-1.479585
https://www.phdstudies.com/Ph.D.-in-Zoology/Czech-Republic/Charles-University-Faculty-of-Science/
https://www.phdstudies.com/Ph.D.-in-Zoology/Czech-Republic/Charles-University-Faculty-of-Science/
https://www.uab.cat/web/postgraduate/phds/all-phd-programmes/general-information/biodiversity-1345467765430.html?param2=1345674110533
https://www.uab.cat/web/postgraduate/phds/all-phd-programmes/general-information/biodiversity-1345467765430.html?param2=1345674110533
https://www.uni-goettingen.de/en/37268.html
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• 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. 
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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 
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5. Согласност на Универзитетскиот сенат за учество на наставникот во реализација 
на студиска програма во друга високообразовна установа 
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6. Согласност на Наставно-научниот совет, Научниот совет за учество на 
наставникот во реализација на студиска програма на друга единица на 
Универзитетот  
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Прилогбр. 3 

Содржина на предметните програми 
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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 
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ПРИЛОЗИ 
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Прилог бр. 5 
Додаток на диплома 
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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 
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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 
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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- таксономија 

 
 

 
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- 

таксономија 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- таксономија 

 
 

 
Јас Милица Ристовска 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- таксономија на Институтот за 

биологија при Природно-математичкиот факултет по наставните предмети: 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

Скопје, 08.02.2021      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 - Таксономија 

 

 

 

Јас д-р Владо Матевски,  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 - Таксономија на Институтот 

за биологија при Природно-математичкиот факултет по наставните предмети: 

 

1. ФЛОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ДИВЕРЗИТЕТ, РЕЛИКТНОСТ, ЕНДЕМИЗАМ, 

ВАЛОРИЗАЦИЈА, ЗАШТИТА) 

2. СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ОРГАНИЗМИ – 

ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА 

3. ДИВЕРЗИТЕТ, ВАЛОРИЗАЦИЈА И ЗАШТИТА НА ВЕГЕТАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА 

4. ОСНОВИ НА ТАКСОНОМИЈА НА ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА 

 

 

 

                                                                

 

Скопје, 8.02.2021 година      Подносител на изјава 

 

                                                                                                            
 

 



Изјаваоднаставникот 

за давањесогласност за учество во 
изведувањенаставапоодреденипредметиодстудискатапрограма 

 
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- таксономија 

 
 

 
Јас Митко Костадиновски, 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- таксономијана Институтот за 

биологија при Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 

 

1. Диверзитет, валоризација и заштита на вегетацијата на Македонија 

2. Флора на Република Македонија (диверзитет, реликтност, ендемизам, 

валоризација, заштита) 

3. Систематика и филогенија на определена група организми – васкуларни 

растенија. 

4. Одбрани поглавја од биогеографија 

5. Примена на софтверски пакети во фитоценологијата 

6. Основи на таксономија на васкуларни растенија 

 
 
 
 
Скопје, --.--.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- таксономија 

 
 

 
Јас Рената Ќуштеревска, избран во звање вонреден професор и вработен на Природно-

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

во изведување настава од студиската програма Биологија- таксономија на Институтот за 

биологија при Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 

 

1.       Диверзитет, валоризација и заштита на вегетацијата на македонија 

2.       Флора на Република Македонија (диверзитет, реликтност, ендемизам, валоризација, 
заштита) 

3.       Систематика и филогенија на определена група организми – васкуларни растенија 

4.       Одбрани поглавја од биогеографија 

5.       Примена на софтверски пакети во фитоценологијата 

6.       Основи на таксономија на васкуларни растенија 

 
Скопје, 10.02.2021      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- таксономија 

 
 

 
Јас, д-р Славчо Христовски, 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- таксономија на Институтот за 

биологија при Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 

 

1. ЕКОЛОГИЈА НА ТРЕВЕСТИ ЕКОСИСТЕМИ 
2. ЕКОЛОГИЈА НА ШУМСКИ ЕКОСИСТЕМИ 
3. ПРИМЕНЕТА ПРЕДЕЛСКА ЕКОЛОГИЈА 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Проф. д-р Славчо Христовски 
 

Скопје, 04.02.2020година       
 
 
 



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- таксономија 

 
 

 
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- таксономијана 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- таксономија 

 

 

 

 и вработен на Природно-математички факултет на Универзитет "Св. Кирил и 

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

Биологија- таксономија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот 

факултет, по наставните предмети: 

 

1. Таксономија, филогенија и еволуција на дијатомеи  

2. Еколошки мониторинг на води    

3. Применета дијатомологија    

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 04.02.2021      Подносител на изјава 

 

 

Проф. д-р Златко Левков 

 



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 – таксономија 

 

 

 

Јас Митко Караделев, 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 – 

таксономија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет, 

по наставните предмети: 

 

1. Одбрани поглавја од микологија 

2. Видово разнообразие на габи и нивна заштита 

3. Екологија на габи 

4. Отровни габи, токсини и синдроми 

5. Габите на Mакедонија 

 

 

 

 

Скопје, 08.02.2020      Подносител на изјава 

Д-р Митко Караделев, редовен 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 – таксономија 

 

 

 

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 – таксономија на Институтот за биологија при Природно-

математичкиот факултет, по наставните предмети: 

 

1. Одбрани поглавја од микологија 

2. Видово разнообразие на габи и нивна заштита 

3. Екологија на габи 

4. Отровни габи, токсини и синдроми 

5. Габите на македонија 

 

 

 

 

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- таксономија 

 
 

 
ЈасЈорданова Маја, 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- таксономијана Институтот за 

биологија при Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 

 

1. Одбрани поглавја од микроанатомија 

2. Хистолошка анализа 

 
 
 
 
 
 
 
 
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- таксономија 

 
 

 
Јас Kатерина Ребок, избранa во звање вонреден професори вработенa на Природно-

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

во изведување настава од студиската програма Биологија- таксономијана Институтот за 

биологија при Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 

 

1. Одбрани поглавја од микроанатомија 

2. Хистолошка анализа 

3. Биологија на развиток 

 
 
 
 
 
 
 

  
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- таксономија 

 
 

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

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

во изведување настава од студиската програма Биологија- таксономија на Институтот за 

биологија при Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 

 

1. Биологија и екологија на анимални популации и заедници 

2. Биологија и екологија на инвазивни видови 

3. Урбани екосистеми 

4. Анализа на податоци во биологијата 

5. Екологија на почвена фауна 

6. Анализа и валоризација на безрбетната фауна на Р. Северна Македонија 

 

 

 
 
 
 
Скопје, --.--.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- таксономија 

 
 

 
Јас Александра Цветковска Ѓорѓиевска, избрана во звање вонреден професор и вработена 

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

согласност за учество во изведување настава од студиската програма Биологија- 

таксономија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет, по 

наставните предмети: 

 

1. Биологија и екологија на анимални популации и заедници 

2. Биологија и екологија на инвазивни видови 

3. Урбани екосистеми 

4. Анализа на податоци во биологијата 

5. Биологија на развиток 

 

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

                                                                                                        



Изјаваоднаставникот 

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- таксономија 

 
 

 
Јас Милица Ристовска, избран во звање редовен професори вработен на Природно-

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

во изведување настава од студиската програма Биологија- таксономија на Институтот за 

биологија при Природно-математичкиот факултет, по наставните предмети: 

 

 

1. Одбрани поглавја од микроанатомија 

2. Ихтиологија 

3. Биологија на развиток 

4. Остеолошки карактери и нивна примена во таксономијата 

 
 
 
 
 
 
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- таксономија 

 

 

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- 

таксономија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот факултет по 

наставните предмети: 

 

1. ______  Биологија на развиток______      _  __ 

2. _______Молекуларно-биолошки техники во таксономски истражувања на 

безрбетниците_______ 

3.               Анализа и валоризација на безрбетната фауна на Р. Северна Македонија 

 

 

 

 

 

 

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- таксономија 

 

 

 

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- таксономија на Институтот за биологија при Природно-математичкиот 

факултет, по наставните предмети: 

 

1. Растителни геноми-организација, функција и механизми на еволуција 

2. Одбрани поглавја од цитогенетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скопје, 05.02.2020      Подносител на изјава 

        Проф. д-р Гордана Димеска 

 

 

 

 



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- таксономија 

 

 

 

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- таксономија 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- таксономија 

 

 

 

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- таксономија 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- Таксономија 

 
 

 
Јас, Бранко Мицевски,  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- Таксономија на Институтот за 

биологија при Природно-математичкиот факултет по наставните предмети: 

 

1. ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПЛАНОВИ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА 
ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА  

2. ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТУДИИ ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈА ВРЗ 
ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 

 
 
 
 
 
 
Скопје,14.02.2020      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- екологија 

 
 

 
Јас, Стое Смиљков,  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- Екологија на Институтот за 

биологија при Природно-математичкиот факултет по наставните предмети: 

 

1. АНАЛИЗА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА БЕЗРБЕТНАТА ФАУНА НА Р. СЕВЕРНА 
МАКЕДОНИЈА 

2. БИОЛОГИЈА НА ВОДНИ БЕЗРБЕТНИЦИ  
3. МАКРОИНВЕРТЕБРАТИ И НИВНА ПРИМЕНА ВО МОНИТОРИНГ СТУДИИ   
4. ПАРАЗИТОЛОГИЈА 

 
 
 
 
 
 
 
Скопје,14.02.2020      Подносител на изјава 
 
 
 
 







 

Наслов на студиската програма   Назив на факултетот/Назив на институтот 

 

54 
 

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 

 

55 
 

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 

 

56 
 

 
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 БТ1001 
3. Студиска програма Биологија -      Таксономија 
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 нaставниот предмет Методологија на научно-истражувачка 

работа од областа на таксономија 
2. Код БТ2001 
3. Студиска програма Биологија -  таксономија 
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  Прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС 

кредити 
3 

8. Наставници Акредитирани ментори од Институтот за 
биологија  

9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  Докторантите треба да се стекнат со 

напредни и проширени знаења за современите концепти на научноистражувачката 
методологија во биосистематиката и таксономијата 

11. Содржина на предметната програма:  Преглед на пристапите и на научноистражувачките 
методологии во биосистематиката и таксономијата -природна и фенетска класификација 
(оперативни таксономски единици, определување и мерење на карактери; опишување и 
споредба на состојби на карактери). Обработка на податоците добиени со истражувањата. 
Презентирање на резултатите во ракописи за научни списанија. подготовка за орални 
презентации и предавања. Подготовка и пишување на предлог-проекти. 

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       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  анкетна евалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Blackwell J., A Scientific Springer 2011 



Martin J. Approach to 
Scientific Writing 

2. Stuessy, T. F. Plant taxonomy: 
the systematic 
evaluation of 
comparative data 

Columbia 
University 
Press 

2009 

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  

Таксономија 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Систематика и филогенија на определена 
група организми 

2. Код U08S04P01 
3. Студиска програма Биологија- таксономија 
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. Бројна ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Акад. проф. д-р Владо Матевски 
Проф. д-р Митко Костадиновски 
Проф. д-р Митко Караделев 
Проф. д-р Светислав Крстиќ 
Проф. д-р Стое Смиљков 
Проф. д-р Дана Прелиќ 
Проф. д-р Златко Левков 

9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции):  

Се очекува дека студентот ќе се стекне со основни знаења за концептите и методите од 
областа на таксономијата на соодветната група организми (алги, габи, васкуларни растенија, 
безрбетници, ‘рбетници). 

11. Содржина на предметната програма:  
Основни пристапи во таксономијата - класификација, таксономија и систематика; 
биосистематика; експериментална таксономија; нумеричка таксономија; компаративна 
биологија. Методи на таксономски истражувања – теренски и лабораториски истражувања. 
Меѓународен кодекс за соодветна група организми. Анатомски и морфолошки особини од 
таксономско значење. 

12. Методи на учење: консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
теренска и лабораториска практична работа (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 и 
теренски истражувања), 
семинари, тимска работа  

30 часа 

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

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 / 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.  Komarek J. and 

Anagnostidis K. 
Cyanoprokaryota 1. Teil: 
Chroococcales. Suswasser flora 
von Mittleueropa, 548 pp.  

Etlh Garnter, 
Heynick H. 
Mollenhower D. 
(eds.), Berlin 

1999 

2.  Komarek J. and 
Anagnostidis K. 

Cyanoprokaryota 2. Teil: 
Oscillatoriales. Suswasser flora 
von Mittleueropa, 759 pp. 

Budel B., Gartner 
G., Krienitzl C., 
Schangerl M. 
(eds)., Leipzig 

2005 

3.  Komarek J. Cyanoprokaryota 2. Teil: 
Heterocitous genera. Suswasser 
flora von Mittleueropa, 1130 
pp. 

Budel B., Gartner 
G., Krienitzl C., 
Schangerl M. 
(eds)., Berlin  

2013 

4.  Kociolek, J.P. A worldwide listing and 
biogeography of freshwater 
diatom genera: a 
phylogenetic perspective.  

Diatom Research 
33: 509-534 

2019 

5.  Knudsen & 
Vesterhold (ed.) 

Funga Nordica  Nordsvamp – 
Copenhagen 

2012 

6.  Breitenbach, J., 
Kränzlin, 

Fungi of Switzerland, 
Volume 1-6. 

Edition Mycologia, 
Switzerland 

1981- 
2005 

7.  Neubert, H. et all. Die Myxomyceten 1-3. Karlheinz 
Baumann 
Verlag, 
Gomaringen, 
Deutschland. 

1993- 
2000 

8.  Krieglsteiner, G. J. Die Großpilze Baden-
Wurttembergs. Band 1-5. 

Stuttgart: Eugen 
Ulmer 
GmbH & Co. 

2000- 
2010 

9.  Sitte,P., 
Weiler,W.E., 
Kadereit, W.J., 
Bresinsky,A., 
Körner, C..  

Lehrbuch der Botanik fur 
Hochschulen.-35 Aufl. 

Berlin:Spektrum, 
Akad. Verl. 

2002 



 
10.  Takhtajan, A. 

 
Diversity and Classification of 
flowering plants. 

Columbia 
University Press. 
New York 

1977 

11.  Thorne, F.R., 
Botanical  

 

Classification and geography of 
Flowering Plants. 

Review 58:225-
348 as updated 
December, 1992. 

1992 

12.  Alessandro Minelli Perspectives in animal 
phylogeny and evolution 

Oxford university 
press 

2009 

13.  Hawkins, Stephen 
J./Bohn, 
Katrin/Firth, 
Louise B. 

Interactions in the Marine 
Benthos 

Cambridge 
University Press 

2019 

14.  Moss, Brian Ponds and small lakes NBN International 2017 
15.  Зилов, Е.А. Гидробиология и водная 

экология 
Издательство 
Иркуткога 
Государственного 
университета 

2009 

16.  Subramoniam, 
Thanumalaya 

Sexual Biology and 
Reproduction in Crustaceans 

Elsevier Science & 
Technology 

2016 

17.  Covich, Alan 
P./Thorp, James H. 

Ecology and Classification of 
North American Freshwater 
Invertebrates 

Elsevier Science & 
Technology 

2009 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
 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.     
2.     

 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Современи техники во таксономски 
истражувања на определена група 
организми 

2. Код U08S04P02 
3. Студиска програма Биологија- таксономија 
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. Бројна ЕКТС кредити 6 

8. Наставник Проф. д-р Митко Костадиновски 
Проф. д-р Светислав Крстиќ 
Проф. д-р Милица Ристовска 
Проф. д-р Златко Левков 
Проф. д-р Катерина Русевска 

9. Предуслови за запишување на предметот  



10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Се очекува дека студентот ќе се стекне со основни знаења за примената на современите методи 
техники во таксономските истражувања на определена група организми (алги, габи, 
васкуларни растенија, безрбетници, ‘рбетници). 

11. Содржина на предметната програма:  
Современи техники и методи во таксономските истражувања: примена на еколошки пристап, 
примена на молекуларен пристап и нивна комбинација со анатомско-морфолошки 
(макроскопски и микроскопски) пристап при идентификација на таксони од одредена група 
организми. 

12. Методи на учење: консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
теренска и лабораториска практична работа (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 и 
теренски истражувања), 
семинари, тимска работа  

30 часа 

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

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 / 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.  Quicke D. Principles and 
Techniques of 
Contemporary 
Taxonomy. 

Springer Science+ 
Business Media 
Dordrecht 

1993 

2.  Indira P. Sarethy, 
Sharadwata Pan and 
Michael K. Danquah 

Modern Taxonomy for 
Microbial Diversity. 
In: Biodiversity - The 
Dynamic Balance of the 

 2014 



Planet, 33 pp. 
3.  Singh, B. P., Gupta, V. 

K. (Eds.) 
Molecular Markers in 
Mycology. Diagnostics 
and Marker 
Developments 

Springer 2017 

4.  Joseph Seckbach, J. 
& Gordon R. 

Diatoms: 
Fundamentals and 
Applications. 690 pp 

Scrivener 
Publishing 

2019 

5.  Knudsen & 
Vesterhold (ed.) 

Funga Nordica  Nordsvamp – 
Copenhagen 

2012 

6.  P. J. Hart & J. D. 
Reynolds (Eds.). 

Handbook of fish 
biology and 
fisheries (Vol. 1). 

New York: Blackwell. 2002 

7.  Jayaram, K. C. Fundamentals of fish 
taxonomy. 

Narendra publishing 
house. 

2002 

8.  Stuessy, Tod F. Plant taxonomy: the 
systematic evaluation 
of comparative data – 
2nd ed. 

Columbia University 
Press 

2009 

9.  Bresinsky, А., 
Körner, C., 
Kadereit, J., 
Neuhaus, G., 
Sonnewald, U. 

Strasburger, 
Lehrbuch der 
Botanik. 

Spektrum 
Akademischer 
Verlag, Heidelberg 
(англиска верзија 
од 2013, издавач 
Springer-Verlag 
Berlin Heidelberg) 

2008 

10.  Simpson, Michael 
G. (Michael 
George). 
 

Plant systematics. Elsevier Academic 
Press Publications. 

2006 

11.  Besse, P. (ed.) Molecular Plant 
Taxonomy. Methods 
and Protocols. 

Springer 
Science+Business 
Media New York 

2014 

12.  Baum, A. D., Smith, 
D. S. 

Tree Thinking: An 
Introduction to 
Phylogenetic Biology. 

Roberts and 
Company 
Publishers, Inc. 

2013 

13.  Garamszegi L. Z., 
(ed.) 

Modern Phylogenetic 
Comparative 
Methods and Their 
Application in 
Evolutionary Biology. 

Concepts and 
Practice. Springer-
Verlag Berlin 
Heidelberg 

2014 

14.  E. O. Wiley & Bruce 
S. Lieberman. 

Phylogenetics: theory 
and practice of 
phylogenetic 
systematics. 

Wiley-Blackwell. 2014 

22.2 Дополнителна литература  



Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
 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.     
2.     

 
 

1. Наслов на нaставниот предмет Биолошка разновидност и конзервација 
2. Код U08S04P03 
3. Студиска програма Биологија- таксономија 
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. Бројна ЕКТС 

кредити 
6 

8. Наставник Акад. проф. д-р Владо Матевски 
Проф. д-р Митко Костадиновски 
Проф. д-р Митко Караделев 
Проф. д-р Милица Ристовска 
Проф. д-р Стое Смиљков 
Проф. д-р Валентина Славевска Стаменковиќ 
Проф. д-р Катерина Русевска 
Проф. д-р Рената Ќуштеревска 
Проф. д-р Александра Цветковска-Ѓорѓиевска 

9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции): Преку наставата студентите треба да ги 

продлабочат знаењата за видовото разнообразие на одредена група организми кои се стекнати од 
претходните предмети и студии. Да се запознаат со нивниот начин на живот, екологијата, 
еволуцијата и филогенијата, како и со критериумите и мерките за нивна заштита. 

11. Содржина на предметната програма: Историја на заштита на одредена група организми во 
Македонија. Основни поими за одредена група организми (анатомија, морфологија и 
ултраструктура; бројност и начини на размножување; исхрана и метаболизам; систематика, со 
посебен осврт на претставници од Македонија). Критериуми и мерки за заштита на одредена 
група организми (теренска работа; лабораториска работа; идентификација, микроскопија); 
Значењето на одредената група организми во природата; Биодеградација и микориза; Поим за 
Црвена листа – отворен работен документ кој повремено (на 5 до 10 години) се надополнува и/или 
обновува). Глобална црвна листа (IUCN), Eвропски црвeни листи, Црвена листа на одредена група 
организми на Македонија – национална црвена листа); Категории за заштита на одредена група 
организми: критично загрозени (CR), загрозени (EN), ранливи (VU), близу засегнати (NT), 
најмалку загрижувачки (LC) и видови за кои нема доволно податоци (DD). Важноста на воспитно-
образовниот процес за зачувување на видовото разнообразие на одредена група организми. 

12. Методи на учење: консултации, самостојно учење, учество во изработка на тема, 
теренска и лабораториска практична работа (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 и теренски 

истражувања), семинари, тимска 
работа  

30 часа 

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

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 / англиски 
21 Метод на следење на квалитетот на 

наставата  
Анкета и евалуација 

22. Литература 
 Задолжителна литература 

22.1 Ред.б
рој 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   http://iucn.ekoo.se/en/iucn/
welcome 

 последн
а посета 
18.12.20
20 

2.   https://macfungi.webs.com/  последн
а посета 
18.12.20
20 

3.  Micevski, K., 
Matevski, V., 

Teritorijalna podjela endema 
u SR Makedoniji i problem 
njihove ugrozenosti. 14: 199-
207. 

ANU BiH. Posebna 
izdanja. Odd. prir. nauka, 
Sarajevo 

1987 

4.  Матевски, В., 
Костадиновски, 
М.,  

Преглед на растителните 
видови чии Locus classicus 
се наоѓа во границите на 
трите национални паркови 
во  Република Македонија. 

Балканска 
Конференција 
"Националните 
паркови и нивна улога 
во заштитата на 
биодиверзитетот на 
Балканскиот 
Полуостров", 89-98, 
Охрид. 

1996 



5.  Матевски, В.,  
 

Разновидност и потекло на 
флората на Република 
Македонија. 

Пристапни предавања, 
прилози и 
библиографија на 
новите членови на 
Македонската 
академија на науките 
и уметностите, МАНУ, 
125-186. 

2013. 

6.  Matevski, V.,  
 

Hochgebirgs-(Sub-
)endemiten in der Flora der 
Republik Makedonien (unter 
besonderer Berücksichtigung 
des Galičica-Gebirges). 

Wissenschaftliche 
Konferenz, Wissenschaft 
und Kunst 2 (Ohrid 20-
21 September 2015), 
Leibniz Societät der 
wissenschaften  zu 
Berlin, Mazedonieshe 
academie der 
wissenschaften und 
Künste, 
Auseinandersetzungen, 
4:249-303) 

2018. 

7.  De Jong Y., M. 
Verbeek, V. 
Michelsen, P. 
Bjorn, W. Los, F. 
Steeman, N. Bailly, 
C. Basire, P. 
Chylarecki, E. 
Stloukal, G. 
Hagedorn, F. 
Wetzel, F. Glockler, 
A. Kroupa, G. Korb, 
A. Hoffmann, C. 
Hauser, A. 
Kohlbecker, A. 
Muller, A. Guntsch, 
P. Stoev and L. 
Penev 

Fauna Europaea – all 
European animal species on 
the web 

Biodiversity Data 
Journal 2 

2014 
  

8.  Reynolds, J. D., 
Mace, G. M., 
Redford, K. H., & 
Robinson, J. G. 
(Eds.). 

Conservation of exploited 
species (Vol. 6). 

Cambridge University 
Press. 

2001 

9.  Helfman, G., 
Collette, B. B., 
Facey, D. E., & 
Bowen, B. W. 

The diversity of fishes: 
biology, evolution, and 
ecology. 

John Wiley & Sons. 2009 

10.  Fred Van Dyke Conservation Biology: 
Foundations, Concepts, 
Applications 

Springer 2008 



11.  Hawkins, Stephen 
J./Bohn, 
Katrin/Firth, 
Louise B. 

Interactions in the Marine 
Benthos 

Cambridge University 
Press 

2019 

12.  Moss, Brian Ponds and small lakes NBN International 2017 
13.  Зилов, Е.А. Гидробиология и водная 

экология 
Издательство 
Иркуткога 
Государственного 
университета 

2009 

14.  Subramoniam, 
Thanumalaya 

Sexual Biology and 
Reproduction in Crustaceans 

Elsevier Science & 
Technology 

2016 

15.  Covich, Alan 
P./Thorp, James H. 

Ecology and Classification of 
North American Freshwater 
Invertebrates 

Elsevier Science & 
Technology 

2009 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.б
рој  

Автор Наслов Издавач Година 

 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.     
2.     

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОГ 3 
 

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

 
Студиска програма 

БИОЛОГИЈА - таксономија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет ДИВЕРЗИТЕТ, ВАЛОРИЗАЦИЈА И ЗАШТИТА НА 
ВЕГЕТАЦИЈАТА НА МАКЕДОНИЈА 

2. Код БТ3001 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Акад. Владо Матевски, проф. д-р Митко 
Костадиновски, проф. д-р Рената Ќуштеревска 

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): 
Се очекува дека студентот ќе се стекне со знаења за разновидноста на вегетацијата на 
Република Македонија, како и за нејзиното значење и заштита. 

11. Содржина на предметната програма: 
Синтаксономија, синморфологија и синхорологија на одделните вегетациски типови во 
Република Македонија. Фитоценозите како основа за дефинирање на живеалиштата; 
застапеност на одделни вегетациски типови од Република Македонија во системите на 
живеалишта според Habitat Directive и EUNIS. Валоризација на одделни вегетациски типови и 
фитоценози. Влијанија врз одделните вегетациски типови. Управување и зачувување на 
одделните вегетациски типови. 

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 (презентацијa: 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. Horvat, I.,Glavač, S., 
H. Ellenberg 

Vegetation 
Sudosteuropas 

Geobotanica 
Selecta, IV, Gustav 
Fischer Verl., 
Stuttgart 

1974 

2. Mucina, L., 
Bültmann, H., 
Dierßen, K., 
Theurillat, J.-P., 
Raus, T., Čarni, A., 
Šumberová, K., 
Willner, W., 
Dengler, J., (...) 
&Tichý, L. 

Vegetation of Europe: 
Hierarchical floristic 
classification system of 
vascular plant, 
bryophyte, lichen, and 
algal communities. 

Applied 
Vegetation Science 

2016 

22.2  

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Matevski V, Čarni 
A, Avramoski O, et 
al. 

Forest Vegetation of the 
Galičica Mountain Range 
in Macedonia 

Ljubljana: ZRC-
Publishing & 
JU Nacionalen park 
Galičica 

2011 

2. Matevski V, Čarni 
A, Kostadinovski M, 
et al. 

Flora and Vegetation 
of the Macedonian 
Steppe. 

ZRC – Publishing 2008 

3. Dorian Moss EUNIS habitat 
classification – a guide 
for users 

 2008 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ФЛОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
(ДИВЕРЗИТЕТ, РЕЛИКТНОСТ, ЕНДЕМИЗАМ, 
ВАЛОРИЗАЦИЈА, ЗАШТИТА) 

2. Код БТ3002 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 



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 Акад. д-р Владо Матевски, Проф. д-р Митко 
Костадиновски, Проф. д-р Рената Ќуштеревска 

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 и продлабочување на знаењата за генезата на флората на Македонија, нејзината 
разновидност, реликтност и ендемизам  

11. Содржина на предметната програма: 
Диверзитет на флората на Република Македонија. Историски преглед на проучувањата на 
флората на Македонија. Генеза и фактори кои влијаат врз диверзитетот на флората. 
Застапеност на фамилии, родови и видови. Полиморфни родови приоритетни за таксономски 
истражувања. Реликтност. Ендемизам. Locus classicus. Рефугијални подрачја во Република 
Македонија. Територијална поделба на ендемити. Валоризација според меѓунродно утврдена 
методологија. Загрозеност. Мерки за заштита.     

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 (теренска 
настава), 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. Мицевски, К., 
Матевски, В. 

Флора на Република 
Македонија, 1(1-6); 
2(1) 
 

МАНУ, Скопје 1985-2010 

2. Мицевски, К. Реликтност и 
ендемизам во флората 
и вегетацијата на 
Македонија.  
 

Прилози, Одд. за 
прир.мат.науки, 
МАНУ, 79-
93.МАНУ, Скопје 

1978 

3. Takhtajan, A. Diversity and 
Classification of 
flowering plants.  
 

Columbia 
University Press. 
New York. 

1977 

4. Sitte,P., 
Weiler,W.E., 
Kadereit, W.J., 
Bresinsky,A., 
Körner, C., 

Lehrbuch der Botanik 
fur Hochschulen.- 
 

35 Aufl. 
Berlin:Spektrum, 
Akad. Verl. 

2002 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Матевски Владо Разновидност и 
потекло на флората на 
Република 
Македонија.  

МАНУ, Скопје 2013 

2. Матевски, В., 
Костадиновски, 
М., 

Преглед на 
растителни видови 
чии Locus classicus се 
наоѓа во границите на 
трите национални 
паркови во Република 
Македонија.  
 

Балканска 
Конференција 
“Националните 
паркови и нивна 
улога во 
заштитата на 
биодиверзитетот 
на Балканскиот 
Полуостров”, 89-
98, Охрид. 

1996 

3. Melovski, Q., 
Matevski, V., 
Kostadinovski, 
M., Karadelev, M., 
Angelova, N., 
Ratford, E., 

Znacajni rastitelni 
podracja vo Republika 
Makedonija. 1-128,  

MED, Skopje 2010 

 
 
 
 
 



1. Наслов на нaставниот предмет СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА НА 
ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА ОРГАНИЗМИ – 
ВАСКУЛАРНИ РАСТЕНИЈА  

2. Код БТ3003 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Акад. проф. д-р Владо Матевски, Проф. д-р 
Митко Костадиновски, Проф. д-р Рената 
Ќуштеревска 

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): Продлабочувања на знаењата за потеклото и 
филогенија на одделни групи од васкуларните растенија 

11. Содржина на предметната програма: Еволутивен процес; Стратегија на адаптивна еволуција; 
Принцип на хетеробатмија; Систематиката и таксономијата; Класификација и филогенија; 
Патишта на изградба на филогенетски системи; Критериуми за примитивност и 
прогресивност; Филогенетски врски и потекло на одредени групи организми (парати, 
голосемни, скриеносемни растенија) и нивните веројатни претци. Систематика и филогенија 
на одделни групи организми со посебен осврт на групите кои се од посебен интерес при 
обработката на темата за докторската дисертација на кандидатите запишани на третиот 
циклус на студии; Филогенетски стебла. 

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 Анкета и евалуација 



наставата  
22. Литература 

 Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Takhtajan, A. Flowering Plants. 
Second Edition 

Springer 
Science+Business 
Media B.V. 

2009 

2. Zimmermann, W. Beitrage zur Kenntnis 
der Evolution. 

Feddes Repert., 
Berlin 

1976 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
 се однесува на одредена класа, ред, фамилија или род, во зависност од 

одбраната 
тема за докторска дисертација 

     
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД БИОГЕОГРАФИЈА 
2. Код БТ3004 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Акад. проф. д-р Владо Матевски, Проф. д-р 
Митко Костадиновски, Проф. д-р Рената 
Ќуштеревска 

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 ги продлабочи сознанијата од одредени области од 
биогеографијата. 

11. Содржина на предметната програма: 
Обрасци на биодиверзитетот – градиенти на биодиверзитетот, жешки точки на 
биодиверзитетот, диверзитетот во времето, динамички диверзитет; обрасци на 
распространување – ограничувања на распространувањето, преминување на бариери, 
физички ограничувања, инвазии, редуцирачка компетиција, миграции; еволуцијата и 
распространувањето – природна селекција, од популации до видови, полиплоиди, бариери 
на вкрстување; островска биогеографија – теорија на островската биогеографија; историска 
биогеографија – тектоника на плочите (тектонски промени во креда и кенозоик и нивно 
значење за живиот свет), плеистоцен (заледување – обем и причини, глацијации и 
интерглацијации, влијание врз живите организми); интерпретирање на минатото – 
молекуларен часовник, изотопи во биогеографијата, центри на распространување и центри 
на потекло, современи методи на биогеографска анализа (филогенетска биогеографија, 
филогеографија, кладистичка биогеографија, парсимониска анализа на ендемизмот, 
панбиогеографија). 

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 (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 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. Brown, H. J., Riddle, 
B. P., Lomolino, M. V. 

Biogeography: third 
edition 

Sinauer associates, 
inc. publishers 
Sunderland, 
Massachusetts 

2006 

2. Cox, C. B., Moore, D.P. Biogeography: An 
Ecological and 
Evolutionary Approach, 7th 
edition 

Blackwell 
Publishing, Oxford. 

2005 

3.     
22.2 Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Parenti, L. R., Ebach, 
M. C 

Comparative 
biogeography: discovering 
and classifying 
biogeographical patterns of 
a dynamic Earth 

University of 
California Press 
Berkeley and Los 
Angeles, California; 
University of 
California Press, Ltd. 
London, England 

2009 

2.     
3.     

 
 
 
 



 Наслов на наставниот предмет ПРИМЕНА НА СОФТВЕРСКИ ПАКЕТИ ВО 
ФИТОЦЕНОЛОГИЈАТА 

2. Код БТ3005 
3. Студискапрограма Биологија - таксономија 
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. Митко Костадиновски, Проф. д-р Рената 
Ќуштеревска 

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): 
Се очекува дека студентот ќе се стекне со знаења за примената на одделни софтверски 
пакети кои се неопходни за комплетно анализирање на растителните заедници и нивните 
односи. Продлабочување на знаењето при анализата на вегетациските податоци за 
самостојна работа во областа на вегетациските истражувања. Надополнување на 
стандардната Центарлно-европска метода за вегетациски истражувања со анализа на 
структурата, еколошките фактори и дистрибуција на вегетациски типови. 

11. Содржина на предметната програма:  
- Oбработка на вегетациските податоци со нивно внесување во специјализирана база на 
податоци TURBOVEG.  
- Користење на специјализирани софтверски програми - JUICE, униваријантна (Statistica) и 
мултиваријантна (Canoco, R program) статистика. 
- Оценување на резултатите–споредување на добиените резултати со претходно објавени 
податоци и нивно поврзување на еколошките податоци (Ellenberg-ови вредности), различни 
својства на растенијата и / или податоци изготвени во GIS. 
- Обработка на вегетациските податоци од различни аспекти (флористички, еколошки, 
хоролошки).  
-  Синтаксономско дефинирање на заедниците, нивно распространување, утврдување на 
нивното локално, регионално и глобално значење, како и потребата од нивна заштита. 

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 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. David Zelený Handout for TURBOVEG 
/ JUICE 

 
скрипта 

2005 

2. Stephan 
Hennekens 

Turboveg for Windows  2016 

22.2  

Ред. 
број 

Petr Šmilauer, Jan 
Lepš 

Multivariate Analysis of 
Ecological Data using 
CANOCO 5 

Cambridge 
University Press 

2015 

1. McCune, B. and M. 
J. Mefford 

PC-ORD. Multivariate 
Analysis of Ecological 
Data 

Gleneden Beach, 
Oregon, U.S.A. 

2011 

2. Edwin T. H. M. 
Peeters 

Manual on TWINSPAN. 
Background, application, 
interpretation. 
 

Department of 
Aquatic Ecology 
and Water Quality 
Management 

1997 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ОСНОВИ НА ТАКСОНОМИЈА НА ВАСКУЛАРНИ 
РАСТЕНИЈА 

2. Код БТ3006 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Акад. д-р Владо Матевски, проф. д-р Митко 
Костадиновски, доц. д-р Рената Ќуштеревска 

9. Предусловизазапишувањенапредметот Предуслови: студентотдаги има положено 
предметитезастекнувањегенеричкизнаења и 
вештинизаистражување 

10. Целинапредметнатапрограма (компетенции): 
Сеочекувадекастудентотќесестекнесо основни знаењаза концептите и методите од областа 
на таксономијата на васкуларнните растенија 

11. Содржинанапредметнатапрограма: 
Основни пристапи во таксономијата - класификација, таксономија и систематика; 
биосистематика; експериментална таксономија; нумеричка таксономија; компаративна 
биологија. Методи на таксономски истражувања – теренски и лабораториски истражувања. 
Меѓународен ботанички кодекс.  Анатомски и морфолошки особини со таксономско значење. 

12. Методинаучење:  
Консултации, самостојноучење, учествовоизработканатема. 

13. Вкупенрасположливфонднавреме 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределбанарасположливотовреме 30+30+40+40+40 
15. Форминанаставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретсканастава 

30 часa 

15.2 Вежби 
(лабораториски,  
аудиториски), 
семинари, 
тимскаработа 

30 часa 
 

16. Другиформинаактивности 16.1 Проектнизадачи 40 часa 

16.2 Самостојнизадачи 40 часa  

16.3 Домашноучење 40 часa 

17. Начиннаоценување 

17.1 Тестови   - 2 60 бодa 

17.2 Семинарскаработа/проект (презентација: писмена и 
усна) 

20 бодa 

17.3 Активност и учество 20 бодa 
    
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) 

од 84 до 91 бода 9 (девет) (B) 

од 92 до 100 бода 10 
(десет) 

(A) 



19. Условзапотпис и полагањена 
завршениспит 

Редовностнапредавањa и вежби, положенитестови,  
изработканапроектна и самостојназадача 

20. Јазикнакојсеизведуванаставата Mакедонски 

21. Методнаследењенаквалитетотнанаст
авата 

Aнкета и евалуација 

22. Литература 

 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Stuessy, F. T. Plant Taxonomy Columbia 
University Press 

2009 

2. Takhtajan, A. Flowering Plants Springer 
Science+Business 
Media B.V. 

2009 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Simpson, M. G. Plant systematics Elsevier Academic 
Press 

2006 

2. Bell, Peter Robert 
 

Green plants : their 
origin and diversity 

Cambridge 
universit y press 

2002 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ЕКОЛОГИЈА НА ТРЕВЕСТИ ЕКОСИСТЕМИ 
2. Код БТ3007 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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. Славчо Христовски, Проф д-р Рената 
Ќуштеревска 

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 стекне со знаења за знаења за функционирањето на 
тревестите екосистеми од различни биогеографски региони и нивното значење. 

11. Содржина на предметната програма: 
Синтаксономија, синморфологија и синхорологија на одделните тревести вегетациски 
типови во светот и Република Македонија. Сукцесии. Почви. Екологија на тревестите 
екосистеми: енергетски биланс, биомаса и продукција, кружење на минералните материи, 
деградација на мртвата органска материја. Влијанија врз тревестите екосистеми: пожари, 
хербивори, суши. Управување и зачувување на тревестите екосистеми (традиционално 
искористување, обновување). 



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. Gibson, D. J. Grasses and Grassland 
Ecology. 

Oxford University 
Press. 305 pp. 

2009 

2. Milner, C.,  Elfyn 
Hughes, R. 

Methods for the 
Measurement of the 
Primary Production of 
Grassland. IBP Handbook 
No. 6 

Burgess and son 
(Abingdon) LTD. 

2000 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Lambers, H., Stuart 
Chapin III, F., Pons, 
T. L. 

Plant Physiological 
Ecology. Second Edition. 

Springer Verlag. 
604 pp 

2008 

2. Ward, D. The Biology of Deserts. Oxford University 
Press, 339 pp. 

2009 

3. Shorrocks, B. The Biology of African 
Savannahs 

Oxford University 
Press 

2007 



  4 Matevski V, Čarni 
A, Kostadinovski 
M, et al. 

Flora and Vegetation 
of the Macedonian Steppe. 

ZRC – Publishing 2008 

  5 Matevski, V., Čarni, 
A., Ćušterevska, R., 
Kostadinovski, M., 
Mucina, L.  

Typology of the rocky 
grasslands on carbonate 
bedrocks in the west and 
southwest of the Republic 
of Macedonia,  

Applied ecology 
and 
environmental 
research, vol. 
15/1. 

2015 

  6 Matevski V, Čarni 
A, Ćušterevska R, 
Kostadinovski M, 
Mucina L.  

Syntaxonomy and 
biogeography of dry 
grasslands on calcareous 
substrates in the central 
and southern Balkans.  

Appl Veg Sci. 
2018;00:1–26. 

2018 

  7 Ćušterevska, R., 
Matevski. V., 
Kostadinovski. M., 
Čarni. A.,  

Dry grassland 
communities of Erysimo-
Trifolietum in the north- 
eastern part of the 
Republic of Macedonia 

Hacquetia 12 (1). 
91-111. Ljubljana 

2012: 

  8 Ćušterevska, R. Dry grassland vegetation 
on Galičica Mountain (SW 
Macedonia)  

Contributions, 
Section of Natural, 
Mathematical and 
Biotechnical 
Sciences, MASA, 
Vol. 37, No. 2, pp. 
107–127  

2016 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ЕКОЛОГИЈА НА ШУМСКИ ЕКОСИСТЕМИ 
2. Код БТ3008 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Славчо Христовски, проф. д-р Митко 
Костадиновски 

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 стекне со знаења за функционирањето на шумските 
екосистеми. 

11. Содржина на предметната програма: 
Шумски биоценози: фитоценолошка припадност на шумските заедници, нивна структура, 
географска и висинска дистрибуција во Македонија. .... улога на животинската компонента; 
основни шумски екосистеми: почви и климатски карактеристики; структура на шумските 
екосистеми: вертикална и хоризонтална (биогеохоризонти, петна и парцели); динамика; 
материјално-енергетски баланс: биомаса и продукција, опад, деградација на мртвата органска 
материја, врнежи и интерцепција, плакнење, растворање на материи од шумската простирка и 
транспорт низ почвените слоеви, усвојување нутриенти од растенијата.Антропогени 
влијанија: деградација, еутрофикација и закиселување (кисели дождови), климатски промени. 



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. Thomas, P. A., 
Packham, J. R. 

Ecology of Woodlands and 
Forests. Description, 
Dynamics and Diversity. 

Cambridge 
University Press, 
528 pp. 

2007 

2. Bravo, F., LeMay, V., 
Jandl, R., von Gadow, 
K.   

Managing Forest 
Ecosystems: The 
Challenge of Climate 
Change 

Springer Verlag, 338 
pp. 

2008 

3. Bohn, U., Neuhäusl, 
R., with contributions 
by Gollub, G., 
Hettwer, C., 
Neuhäuslová, Z.,Raus, 
Th., Schlüter, H. & 
Weber, H.  

Map of the Natural 
Vegetation of Europe. 
Maßstab / Scale 1 : 2 500 
000. 

Münster 
(Landwirtschaftsver
lag) 

2000/200
3 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Филиповски, Ѓ., 
Ризовски, Р. и 
Ристевски П. 

Климатско-вегетациско-
почвени зони во 
Македонија 

МАНУ, Скопје 1996 



2. Whittaker, R. H. Communities and 
ecosystems. Second 
edition. 

Macmillan Publi-
shing Co., Inc, New 
York 

1975 

3. Mucina, L., Bultmann, 
H., … Tichy, L. 

Vegetation of Europe: 
hierarchical floristic 
classification system of 
vascular plant, bryophyte, 
lichen, and algal 
communities 

Applied Vegetation 
Science 19 (Suppl. 1) 
3–264 

2016 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ПРИМЕНЕТА ПРЕДЕЛСКА ЕКОЛОГИЈА 
2. Код БТ3009 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Славчо Христовски 
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 стекне со знаења за апликативните аспекти на пределската 
екологија. 

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед, предмет и значење на пределската екологија, концепти и приоди во пределската 
екологија. Дефиниција на предел, методи на идентификација, големина, структура, функции 
на пределот. Користење на ГИС (Географски Информациски Систем) при проучување, 
анализирање и следење на еколошките процеси на ситен размер. Значење на пределот за 
биолошката разновидност. Визуелни аспекти на пределот. Промени во пределот. Предел и 
екосистемски услуги. Одржливо искористување на природните ресурси. Вклучување на 
концептите на пределската екологија во заштитата на природата и управувањето со 
заштитените подрачја. Користење на пределот во реставрациската и конзервациската 
екологија.  

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 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. Rego, F. C., 

Bunting, S. C., 
Strand, E. K., & 
Godinho-Ferreira, 
P. 

Applied landscape 
ecology 

John Wiley & Sons. 2019 

2. Monica G. Turner, 
Robert H. Gardner, 
Robert V. O'Neill 

Landscape Ecology in 
Theory and Practice: 
Pattern and Process 

Springer 2001 

3. Gergel E. Sara  
Monica G. Turner  

Learning landscape 
ecology a practical 
guide to concepts and 
techniques 

Springer 2002 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 
Ред. број Автор Наслов Издавач Година 
1. Pereira, Henrique 

M., and Laetitia M. 
Navarro.  

Rewilding european 
landscapes.  

Springer Nature 2015 

2. Galvin, Kathleen A., 
et al.  

Fragmentation in semi-
arid and arid 
landscapes. 
Consequences for 
Human and Natural 
Systems.  

Springer  2008 

3. Malanson, G. P. Riparian landscapes Cambridge 
University Press 

1995 

 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет ТАКСОНОМИЈА, ФИЛОГЕНИЈА И ЕВОЛУЦИЈА НА 
ДИЈАТОМЕИ 

2. Код БТ3010 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Светислав Крстиќ, Проф. д-р Златко 
Левков 

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): 
Со изучувањето на овој предмет студентите ќе се стекнат со напредни сознанија за  
таксономијата, номеклатурата, филогенијата и еволуцијата на силикатните алги 
(дијатомеи). Наставните содржини предвидени за овој предмет нудат можност студентите да 
добијат детални сознанија за морфолошките, ултраструктурните, молекуларните, 
физиолошките карактеристики на дијатомеите, нивното значење од филогенетски и 
еволуциски аспект 

11. Содржина на предметната програма: 
Морфолошки карактери кај дијатомеи. Ултраструктура на фрустула, надворешни и 
внатрешни структури, рафа, стрии, ареоли, пори, прекривки на ареоли и стрии. Хлоропласт и 
негова структура. Номеклатура и Интернационален код на номенклатура на алги, габи и 
растенија. Употреба на молекуларни маркери во филогенија.  Примена на молекуларни 
анализи во еволуција на дијатомеи.  

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) 

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. Round, F.E., 
Crawford, R.M. 
& Mann D.G. 

Diatoms: biology and 
morphology of the 
genera 

Academic Press, 
London 

2007 

2. Kociolek, J.P. A worldwide listing and 
biogeography of 
freshwater diatom 
genera: a phylogenetic 
perspective 

Taylor & Francis 2019 

22.2  

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Sorhannus, U. A nuclear-encoded 
small-subunit ribosomal 
RNA timescale for 
diatom evolution 

Elsevier 2007 

2. Stelbrink, B., 
Jovanovska, E., 
Levkov, Z., 
Ognjanova-
Rumenova, N., 
Wilke, T. & 
Albrecht, C. 

Diatoms do radiate: 
evidence for a 
freshwater species flock 

Journal of 
Evolutionary 
Biology 

2018 

3. Sims, P.A., 
Mann, D.G. 
Medlin, L.K. 

Evolution of the diatoms: 
insights from fossil, 
biological and molecular 
data 

Phycologia 2006 

 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ НА ВОДИ 
2. Код БТ3011 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Златко Левков, Проф. д-р Светислав 
Крстиќ 

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): 
Со изучувањето на овој предмет студентите ќе се стекнат со напредни сознанија за 
еколошкиот мониторинг на природните водени екосистеми, како и функционирањето и 
екологијата на антропогени водени станишта. Систематиката и филогенијата на одредена 
група алги. Наставните содржини предвидени за овој предмет нудат можност студентите да 
добијат детални сознанија за мониторингот и биоиндикацијата во водени екосистеми.  

11. Содржина на предметната програма: 
Седиментите како меморија на екосистемите. Истражувања на седиментите и 
воспоставување на геохронолошки часовник.  Толкување на записите сочувани во 
седиментите. Калибрирање на индикаторите кон промените во животната средина. 
Еутрофикација, Ацидификација, Загадување и реакции на организмите. Одредување на 
степен на промени во воден екосистем. Референтни станишта. Принципи и методи во 
биоиндикација. Рамковна директива за води. Електронска микроскопија. Молекуларно-
биолошки приод. 

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  до 60 бода  5  (пет)                            (F) 



(бодови/оценка) 
 
 

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. Wetzel R. Limnology – Lake and 
River Ecosystems 

Academic Press, 
London 

2001 

2. Wiessner W., 
Schnepf E. and 
Starr R. 

Algae, environment and 
human affairs. 

Biopress Lt. 1995 

3. J.P. Smol Pollution of Lakes and 
rivers 

Arnold, London 2002 

4. Ryding S. and 
Rast W. 

The control of 
eutrophication of lakes 
and reservoirs 

The Parthenon 
Publishing Group 

1989 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cvetkoska, A., 
Reed, J. & Levkov, 
Z. 

Lake Ohrid diatoms as 
palaeoclimate indicators 
of climate change during 
the last glacial-
interglacial cycle. 

Diatom 
monographs, 15: 
1–216. A.R.G. 
Gantner Verlag  

2012 

2. Huisman J., 
Matthijs C. and 
Visser P. 

Harmful Cyanobacteria Springer 2005 

3. Levkov, Z., Krstic, 
S., Metzeltin, D 
and Nakov, T. 

Diatoms of Lakes Prespa 
and Ohrid (Macedonia). 

R.G. Gantner 
Verlag K.G. 

2007 

 
 

1. Наслов на нaставниот предмет СИСТЕМАТИКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ГРУПА 
ОРГАНИЗМИ – ЦИЈАНОБАКТЕРИИ  

2. Код БТ3012 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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.   

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 наставниот предмет ПРИМЕНЕТА ДИЈАТОМОЛОГИЈА 
2. Код БТ3013 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 2 семестар 

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Златко Левков, Проф. д-р Светислав 
Крстиќ 

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): 
Со изучувањето на овој предмет студентите ќе се стекнат со напредни сознанија за 
примената на дијатомеите во екологијата, еволуцијата, палеоекологијата, форензиката и  
биогеографијата. Наставните содржини предвидени за овој предмет нудат можност 
студентите да добиат детални сознанија за употребата на дијатомеи во мониторингот на 
водите, определување на климатските промени во минатото и реакциите на организмите и 
екосистемите, определување на биогеографските зони, валоризација на водни станишта, 
како и нивна примена во случаи на утопување. 

11. Содржина на предметната програма: 
Примена на дијатомеи во определување на еколошки статус на води. Дијатомеи и 
палеоекологија. Дијатомеи како индикатори на климатски промени. Трофички системи. 
Биогеографија на дијатомеи и валоризација на водни станишта. Морфолошки и физиолошки 
реакции на дијатомеи кон стрес. Примена на дијатомеи во еволуциски студии. Дијатомеи во 
форензика. 

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 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 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Smol, J.P. 
Stoermer. E.F 

Diatoms: Fundamentals 
and Applications 

Cambridge 
University Press 

2010 

2. Lowe, J. & 
Walker, M. 

Diatoms: Fundamentals 
and Applications 

Wiley 2019 

22.2  

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cohen, A. Paleolimnology. The 
History and Evolution of 
Lake Systems 

Oxford 
University Press, 
Oxford 

2003 

2. Battarbee, 
R.W., Jones, 
V.J., Flower, 
R.J., Cameron, 
N.G.,  Bennion, 
H., Carvalho, 
L., Juggins, S. 

Tracking Environmental 
Change Using Lake 
Sediments - Diatoms 

Springer 2001 

3.     
 
 

1. Наслов на наставниот предмет КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ ВО ТЕКОТ НА 
КВАРТЕРНИОТ ПЕРИОД 

2. Код БТ3014 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односноинститут, катедра,  
Институт за биологија, Природно-математички 
факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,  



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

 
7.  
 

Број на 
ЕКТС   
Кредити 

6 
 

8. Наставник Проф. д-р Златко Левков 
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): 
Со изучувањето на овој предмет студентите ќе се стекнат со напредни сознанија за 
регионалните и глобалните климатски промени во текот на Квартерниот геолошки период. 
Наставните содржини предвидени за овој предмет нудат можност студентите да добијат 
детални сознанија за употребата на микрофосилите (дијатомеи, полен) и геохемиските 
параметри како индикатори за реконструкција на минатите климатски и еколошки услови 
во животната средина. Посебен акцент ќе биде даден на палеоеколошките истражувања на 
езерските екосистеми во Медитеранскиот регион. 

11. Содржина на предметната програма: 
Геохронологија и главни климатски промени во квартерниот период. Динамика на 
атмосферскиот CO2 во квартер. Геохемиски показатели. Тафономски процеси. Биолошки 
показатели. Квалитативни и квантитативни анализи. Интеграција и интерпретација на 
резултати. Досегашни студии. Студии на Охридското Езеро. Влијание на палеоеколошки 
промени врз Охридското и Преспанското Езеро. 

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 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 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Anderson, D., 
Goudie, A. and 
Parker, A. 

Global Environments 
through the Quaternary: 
Exploring Evironmental 
Change 

Oxford University 
Press, Oxford 

2013 

2. Lowe, J. & 
Walker, M. 

Reconstructing 
Quaternary 
Environments 

Routledge 2015 

22.2  

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Cohen, A. Paleolimnology. The 
History and Evolution of 
Lake Systems 

Oxford 
University Press, 
Oxford 

2003 

2. Cvetkoska, A., 
Reed, J. & 
Levkov, Z. 

Lake Ohrid diatoms as 
palaeoclimate indicators 
of climate change during 
the last glacial-
interglacial cycle. 

Koeltz Scientific 
books 

2012 

3. Battarbee, R., 
Gasse, F., 
Stickley, C.E. 
(Eds.) 

Past Climate Variability 
through Europe and 
Africa 

Springer 2004 

 
 

1. Наслов на нaставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКОЛОГИЈА 
2. Код БТ3015 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 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 за одредена група габи од оваа научна дисциплина кои се стекнати од 



претходните предмети и студии. Да се запознаат со градбата, начинот на живот, екологијата, 
еволуцијата и филогенијата на одредена група габи, нивната примена и начини за нивно 
препознавање. 

11. Содржина на предметната програма: Историја на микологијата; Основни поими за 
одредена група габи (анатомија, морфологија и ултраструктура; бројност и начини на 
размножување; исхрана и метаболизам; систематика, со посебен осврт на претставници од 
Македонија). Методи и техники во микологијата (теренска работа; лабораториска работа; 
идентификацијата, микроскопија); Значење на габите (хранлива вредност на габите; 
синдроми и отровни видови габи; габи со медицинско значење – 
примена во фармацевтската индустрија и медицината; продукција на секундарни метаболити 
–алкалоиди, микотоксини, антибиотици, фунгициди, цитостатици); Труења со габи 
(мицетизми); Болести предизвикани од габи (микози). Биодеградација и микориза; 
Молекуларна микологија: вовед, постапки (екстракција, PCR, пурификација, 
секвенционирање), биоинформатика (компјутерска обработка на секвенци), филогенетски 
стебла. 

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 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 – 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 
22.1 Задолжителна литература 

Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Kendrick, B. The fifth kingdom 

 
http://www.mycolog.com/fifthtoc.html 

Focus 
Information 
Group 
Mycologue 
Publications 

2009 

2. Webster, J. Instruction to Fungi Cambrige 1989 

http://www.mycolog.com/fifthtoc.html


University 
Press 

3. Bruns, T. D., 
White, T. J. & 
J. W. 
Taylor 

Fungal Molecular 
Systematics 

Annual 
Review of 
Ecology 
and 
Systematics 

1991 

4. Evans, E. V. 
G. 

Medical Mycology. University of 
Glasgow. 
Glasgow, UK 

1989 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Дополнителна литература во зависност од областа на докторската теза 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ВИДОВО РАЗНООБРАЗИЕ НА ГАБИ И НИВНА 
ЗАШТИТА 

2. Код БТ3016 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Катерина Русевска 
Проф. д-р Митко Караделев 

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 ги 
продлабочат знаењата за видовото разнообразие на одредена група габи кои се стекнати од 
претходните предмети и студии. Да се запознаат со нивниот начин на живот, екологијата, 
еволуцијата и филогенијата, како и со критериумите и мерките за нивна заштита. 

11. Содржина на предметната програма: Историја на заштита на габите во Македонија. 
Основни поими за одредена група габи (анатомија, морфологија и ултраструктура; бројност 
и начини на размножување; исхрана и метаболизам; систематика, со посебен осврт на 
претставници од Македонија). Критериуми и мерки за заштита на габите (теренска работа; 
лабораториска работа; идентификација, микроскопија); Значењето на габите во природата; 
Биодеградација и микориза; Поим за Црвена листа – отворен работен документ кој 
повремено (на 5 до 10 години) се надополнува и/или обновува). Глобална црвна листа на 
габи (IUCN), Eвропски црвeни листи, Црвена листа на габи на Македонија – национална 
црвена листа); Категории за заштита на габи: критично загрозени (CR), загрозени (EN), 
ранливи (VU), близу засегнати (NT), најмалку загрижувачки (LC) и видови за кои нема 
доволно податоци (DD). Важноста на воспитно-образовниот процес за зачувување на 
видовото разнообразие на габите. 

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 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 – теоретска 30 часa 



активности 
 
 

настава 
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 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 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kendrick, B. The fifth kingdom 
 
http://www.mycolog.com
/fifthtoc.html 

Focus Information 
Group 
Mycologue 
Publications 

2009 

2. Webster, J. Instruction to Fungi Cambrige 
University 
Press 

1989 

  Bruns, T. D., 
White, T. J. & J. W. 
Taylor 

Fungal Molecular 
Systematics 

Annual Review of 
Ecology 
and Systematics 

1991 

  Evans, E. V. G. Medical Mycology. University of 
Glasgow. 
Glasgow, UK 

1989 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  http://iucn.ekoo.se/en/iu
cn/welcome 

 последна 
посета 

22.10.202
0 

2.  https://macfungi.webs.co
m/ 

 последна 
посета 

22.10.202
0 

 
 

http://www.mycolog.com/fifthtoc.html
http://www.mycolog.com/fifthtoc.html


1. Наслов на нaставниот предмет ЕКОЛОГИЈА НА ГАБИ 
2. Код БТ3017 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Митко Караделев 
Проф. д-р Катерина Русевска 

9. Предуслови за запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции): Преку наставата студентите треба да се 

стекнат со знаења за екологијата на одредена група габи. Да се запознаат со градбата, 
начинот на живот, екологијата, еволуцијата и филогенијата на одредена група габи, нивната 
примена и начини за нивно препознавање. 

11. Содржина на предметната програма: Анатомија и морфологија на габи; Бројност и начини 
на размножување; Начини на исхрана; Глобална систематика на габите (царства Protozoa, 
Chromista и Eumycota); Еволуција и филогенија на габи; Еколошки фактори за растење и 
развиток на габи; Исхрана и метаболизам на габи; Значење на габите; Хранлива вредност на 
габи; Габи во ферментативните процеси; Примена на габи за синтеза на антибиотици и 
цитостатици; Биодеградација; Микориза; Методи и техники во микологијата; Еко-
таксономски истражувања на габите, со посебен осврт на претставници од Македонија; 
Токсини кај габите; Градба, бројност и начин на размножување на лишаите; Глобална 
систематика на лишаите; Еволуција и филогенија на лишаи; Примена на лишаи. 

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 40 часа 
16.2 Самостојни задачи  40 часа 
16.3 Домашно учење  40 часа 

17. Начин на оценување 
17.1.  Тестови  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 Анкета и евалуација 



наставата  
22. Литература 

22.1 Задолжителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Varma, А. 

(ed.) 
Mycorrhiza Springer-

Verlag Berlin 
2008 

2. Gadd, G. M., 
Watkinson, C. 
S. and P. 
S. Dyer (eds.) 

Fungi in the environment Cambridge 
University 
Press 

2007 

3.  Kendrick, B. The fifth kingdom 
 
http://www.mycolog.com/fifthtoc.html 

Focus 
Information 
Group 
Mycologue 
Publications 

2009 

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Дополнителна литература во зависност од областа на докторската теза 

 
 

1. Наслов на нaставниот предмет ОТРОВНИ ГАБИ, ТОКСИНИ И СИНДРОМИ 
2. Код БТ3018 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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, 

30 часа 

http://www.mycolog.com/fifthtoc.html


тимска работа  
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 

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. & 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 

 



 
1. Наслов на нaставниот предмет ГАБИТЕ НА МАКЕДОНИЈА 
2. Код БТ3019 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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. 
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 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА АНИМАЛНИ 
ПОПУЛАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ 

2. Код БТ3020 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 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) 

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 нaставниот предмет ЕКОЛОГИЈА НА ПОЧВЕНА ФАУНА 
2. Код БТ3021 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 
6 

8. Наставник Проф. д-р Дана Прелиќ 
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 на знаење од областа на 
терестричната инвертебратна фауна, како и од областа на систематиката и екологијата на 
инвертебратите со посебен осврт на биомониторингот и конзервациската екологија на 
почвената фауна. 

11. Содржина на предметната програма: Педофауна, микрофауна, мезофауна, макрофауна и 
мегафауна; Услови на живот во почвата; Биодиверзитет во шумски екосистем; Биолошки 
мониторинг системи, дефиниција, значење и цел; Основи на биоиндикација, дефиниција, 
стратегија; Биоиндикатори, дефиниција, класификација; Проценка на биоиндикаторската 
вредност; Биоиндикаторско значење на почвената фауна во заштитата на 
биодиверзитетот во in situ услови. Современ пристап во мониторингот на копнените 
екосистеми. Ретки видови и фактори кои влијаат врз нивното распространување; 
Класификација на факторите според IUCN критериумите и класификација на загрозените 
видови; Црвена листа. 

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 

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.)


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 часа 

15.2 Вежби (лабораториски), 
тимска работа (15 недели 
по 2 часови) 

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. Практична настава 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 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.бро 
ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Дана Прелиќ и А. 
Цветковска Ѓорѓиевска и 
Марина Георгиевска 

Анимална екологија Интерна 
скрипта 

2005 

2. Igor                Konstantinovic 
Lopatin 

Zoogeografija Превод од 
руски Sne`ana 
Pe{i}. Zim-Prom, 
Kragijevac 

1995 

 22. 
2 

Дополнителна литература 
Ред.бро 
ј 

Автор Наслов Издавач Година 

1. https://www.britann 
ica.com/science/bio 
me 

http://www.sterlingpublic 
schools.org/images/SHS/d 
ocs/biomes8_11.pdf 

  

 
 

1. Наслов на наставниот предмет БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА НА ИНВАЗИВНИ 
ВИДОВИ 

2. Код БТ3022 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 7.  Број на 6 

http://www.britann/
http://www.sterlingpublic/


семестар 
 

 ЕКТС   
Кредити 

 

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): 
Преку наставата студентите ќе се запознаат со биологијата, диверзитетот, дистрибуцијата и 
екологијата на инвазивните видови. Понатаму студентите ќе се стекнат со знаење за 
нивната интродукција и адаптација во новите екосистеми, стапките на дисперзија и 
преживување, интеракциите со автохтоните видови, како и со социо-економските, 
здравствените и еколошките ефекти од биолошката инвазија. Студентите ќе се оспособат за 
детекција, превенција и менаџирање на инвазивните видови како и предвидување на идни 
проблеми и пронаоѓање на решенија. 

11. Содржина на предметната програма: 
Биолошка инвазија – поим и значење. Биологија и екологија на однесување на инвазивните 
видови. Интродукција, патеки на дистрибуција, динамика на дисперзија и абундантност на 
различни инвазивни видови. Адаптации, еколошка ниша и компетиција. Еколошки ефекти 
(уништување на хабитати, загуба на биодиверзитет, нарушување на природните процеси во 
екосистемите). Социо-економски ефекти (штетни видови во агроекосистемите, шумите, 
хортикултурата и складовите со храна). Ефекти врз здравјето и благосостојбата на човекот 
(векторни болести). Коеволуција на интродуцирани патогени и автохтони домаќини. 
Улогата на антропогениот фактор во ширењето на инвазивните видови (климатски 
промени, транспорт, колекционирање). Корисни инвазивни видови. Предвидување и 
превенција од ширење на инвазивни видови (проценка на ризик). Детекција и ерадикација - 
методи за контрола на инвазивни видови (предности и ризици на механичка, биолошка и 
хемиска контрола). 

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 бода 

17.2.  Завршен испит 70 бода                                                   

   
18. Критериуми за оценување до 60 бода 5 (пет) (F) 



(бодови/оценка) 
 
 

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.     

2. Jernelöv, Arne The long-term fate of 
invasive species: aliens 
forever or integrated 
immigrants with time 

Springer 
International 
 
 

2017 

22.2  

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Charles P. 
Wilcox, Randal
l B. Turpin 

Invasive Species:  
Detection, Impact and 
Control 

Nova Science 
Publishers 

2008 

2. Mazza,  
Giuseppe 

Invasive species and 
human health 

CABI 
2018 

3. Leslie Anthony The Aliens Among Us: 
How Invasive Species 
Are Transforming the 
Planet―and Ourselves 

Yale University 
Press 

 
2017 

 
 

1. Насловна наставниот предмет УРБАНИ ЕКОСИСТЕМИ 
2. Код БТ3023 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
4. Организаторнастудиската програма 

(единица, односно институт, катедра, 
оддел) 

Институт забиологија,Природно-математички 
факултет, Универзитет„Св. КирилиМетодиј“, 
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 

https://1lib.eu/g/Jernel%C3%B6v
https://1lib.eu/g/Arne
https://1lib.eu/g/Charles%20P.%20Wilcox
https://1lib.eu/g/Charles%20P.%20Wilcox
https://1lib.eu/g/Randall%20B.%20Turpin
https://1lib.eu/g/Randall%20B.%20Turpin
https://1lib.eu/g/Randall%20B.%20Turpin
https://1lib.eu/g/Mazza
https://1lib.eu/g/Giuseppe
https://1lib.eu/g/Leslie%20Anthony


9. Предусловиза запишување на предметот Предуслови:студентот да гиположипредметите за 
стекнување генеричкизнаења ивештиниза 
истражување 

10. Цели на предметнатапрограма(компетенции): 
Стекнување   знаења   за   појавите,   законитостите   и   принципите   на   структурата   и 
функционирањето   на   урбаните   екосистеми   и   оспособување   на   докторантите   
запрепознавање, идентификација и решавање на проблемите во урбаните екосистеми 

11. Содржина на предметната програма: 
Антропогени екосистеми и нивна класификација. Карактеристика и структура на урбаните 
екосистеми. Индустриски екосистеми. Субурбани екосистеми. Типови на хабитати по ЕУНИС 
класификацијата во урбаните екосистеми. Одредување на структурата  на различни типови 
урбани биоценози. Живиот свет во урбаните екосистеми. Динамика на популациите во 
урбаните  биоценози.  Трофички  односи  и  проток  на  енергија  во  урбаните  екосистеми. 
Ефектот на полутантите врз урбаните биоценози. 

12. Методи на учење: 
Консултации, самостојно учење, учество во изработка на темата, интерактивна настава, 
теренска работа 

13. Вкупенрасположливфондна време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположливото време 30+30+40+40+40 
15. Формина наставните 

активности 
15.1 Предавања – теоретска 

настава 
30 часa 

15.2 Вежби(лабораториски, 
аудиториски),семинари, 
тимскаработа 

30 часa 

16. Другиформина активности 16.1 Проектнизадачи 40 часa 
16.2 Самостојнизадачи 40 часa 
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начинна оценување 
17.1 Тестови -2 60бодa 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна) 20бодa 
17.3 Активност и учество 20бодa 

18. Критериумиза оценување 
(бодови/оценка) 

до 60 бода5(пет)(F) 
од61 бод до 70 бода6(шест)(E) 
од71 бод до 80 бода7 (седум)(D) 
од81 боддо 90бода8(осум)(C) 
од91 бод до 95 бода9(девет)(B) 
од96 бодa до 100 бода10(десет)(A) 

19. Условза потписиполагање на 
завршениспит 

Редовност на предавањa ивежби, положени 
тестови, 
изработка на проектнаисамостојна задача 

20. Јазик на којсе изведува наставата македонски 
21. Методна следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета иевалуација 

22. Литература 
 
 
 
 
 
 

22.1 

Задолжителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Wheater, C, Ph. AdvancesinUrban 
habitats. Habitat guides, 
pp181 

Raider Publishing 
International 

2002 



2. Alberti, M. Urban Ecology: Integrating 
Humans and 
EcologicalProcesses in 
Urban    Ecosystems,    
pp.356 

Springer 
Science+Busness 
Media, LLc 

2008 

 
 
 
 

22.2 

Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kevin J.Gaston UrbanEcology(Ecological 
Reviews) 

Cambridge 
University Press 

2010 

 
 

1. Насловна нaставниот предмет АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ ВО БИОЛОГИЈАТА 
2. Код БТ3024 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
4. Организаторнастудиската програма 

(единица, односно институт, катедра,2оддел) 
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. Предусловиза запишување на предметот  
10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите треба да се стекнат со знаење за 

основните техникина статистичка анализа на податоците одобластана екологијата. 
11. Содржина на предметната програма: Типови на математички модели во биологијата. 

Дистрибуција на податоците. Примена на параметриски и непараметриски тестови. 
Коефициентина корелација.Дендрограмска анализанаподатоците.Кривинаакумулација. 
Одредување на индикаторски видови (Ind.Val.). Singletonи Doubleton видови. Методи на 
разредување и Jackknife постапка. Мултиваријантна анализа на главните компоненти 

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

13. Вкупенрасположивфондна време 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределба на расположивото време 30+30+40+40+40 
15. Формина наставните активности 15.1 Предавања-теоретска 

настава (15 неделипо 2 
часови) 

30 часa 

15.2 Вежби(лабораториски), 
тимска работа (15 недели 
по 2 часови) 

30 часa 

16. Другиформина активности 16.1 Проектнизадачи 40 часa 
16.2 Самостојнизадачи 40 часa 
16.3 Домашно учење 40 часa 

17. Начинна оценување          минимум бодови48+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. Условиза потписиполагање на завршен 
испит 

Реализираниактивностиод17.2. и17.3. 

20. Јазик на којсе изведува наставата Македонски 
21 Методна следење на квалитетот на 

наставата 
Анкета иевалуација 

22. Литература 
Задолжителна литература 
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Дана Прелиќ Популациона екологија Интернаскрипта 2003 

2. ДраганДимитровск
и 

Општи проблеми на 
растењето 

Интернаскрипта 1987 

22.2 Дополнителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. Larry L. 

Rockwood 
Introductionto 
PopulationEcology 

BLACKWELL 
PUBLISHING 
350 MainStreet, 
Malden, MA02148- 
5020,USA 

2006 

2. Y.Takeuchi, 
Y.Iwasa and 
K.Sato 

Mathematicsfor Ecology 
andEnvironment 
Sciences 

Springer –Verlag 
BerlinHeidelberg 

2007 

 
 

 Наслов на наставниот предмет ИХТИОЛОГИЈА 
2. Код БТ3025 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 
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, 
Белград 

2010 

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 ОСТЕОЛОШКИ КАРАКТЕРИ И НИВНА ПРИМЕНА 
ВО ТАКСОНОМИЈАТА 

2. Код БТ3026 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 
вештини за истражување 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Преку наставата студентите треба да се стекнат со знаење за архитектурата на скелетниот 
систем кај различни видови ‘рбетници и примената на остеолошките карактери во или 
надвор од таксономските клучеви, при идентификација на таксоните. 

11. Содржина на предметната програма: 
(1) Форма и функција на различни скелетни делови кај ‘рбетниците, (2) Еволутивни промени 
на коскените елементи кај различни класи и изучување на причините за нивното 
моделирање, (3) Методолошки пристап во издвојување на стабилни остеолошки карактери и 
нивна примена при таксономски истражувања, (4) Класична морфометриска анализа и 
геометриско морфометриска анализа на коскените елементи,  (5) Aнализа на варијабилност 
на морфометриски и меристички остеолошки карактери со примена на мултиваријантни 
статистички техники. Во зависност од темата на кандидатот, во рамките на предметот 
посебен акцент ќе биде ставен во проучување на оние морфолошки карактери специфични 
за видовите кои се од интерес на тезата.  

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. Ana Ivanivic i 
Milos Kalezic 

Evoluciona Morfologija  
Teorijske postavke i 
geometriska 
morfometrija 

Bioloski fakultet, 
Univerzutet u 
Beogradu 

2013 

2.  Kenneth 
Kardong  

Vertebrates: 
comparative anatomy, 
function, evolution, 
7th Edition 

McGraw-Hill 
Education 

2015 

3.  Andrew Kirk  Skeletons: The 
Extraordinary Form & 
Function of Bones 
 

Wellfleet Press 2016 

4. Warren 
Walker, Karel 
Liem, William 
Bemis and 
Lance Grande 

Functional anatomy of 
vertebrates, Edition: 3 

Harcourt College 2001 

22.2  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kenneth+Kardong&text=Kenneth+Kardong&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Kenneth+Kardong&text=Kenneth+Kardong&sort=relevancerank&search-alias=books
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
https://www.nhbs.com/publisher/harcourt-college


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 БИОЛОГИЈА НА РАЗВИТОК 
2. Код БТ3027 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 

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 МОЛЕКУЛАРНО-БИОЛОШКИ ТЕХНИКИ ВО 
ТАКСОНОМСКИ ИСТРАЖУВАЊА НА 
БЕЗРБЕТНИЦИТЕ 

2. Код БТ3028 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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   

6 
 



Кредити 
8. Наставник 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 ги претстави молекуларната биологија и 
таксономијата на безрбетниците како едни од исклучително важните гранки на биологијата. 
Целата настава ќе биде насочена кон претставување на поврзаноста меѓу овие две научни 
дисциплини и можностите кои молекуларната биологија ги нуди за расветлувањето на 
таксономските дилеми, научниот напредок во таксономските истражувања на 
безрбетниците и усовршувањето и модернизацијата на мониторинг студиите базирани на 
заедницата на акватичните безрбетници. 
Главната цел на овој предмет е студентот да се стекне со потребните знаења за ДНК 
баркодирањето, метабаркодирањето и е-ДНК методите, како и да ги усвои основите за  
понатамошни филогенетски и филогеографски истражувања. 

11. Содржина на предметната програма: 
Недостатоците на класичната таксономска идентификација врз база на морфолошки 
карактери и нивното надополнување со методите на модерната таксономска 
идентификација (ДНК баркодирање). Историјат на ДНК баркодирањето и главни 
придобивки во таксономските истражувања. Модернизација на мониторинг студиите преку 
воведување на молекуларно-биолошките техники. Улога на метабаркодирањето и анализа 
на е-ДНК во утврдувањето на заедницата на акватични безрбетници во реки и езера. 
Историјат на метабаркодирањето и главни придобивки во мониторингот на слатките води. 
Анализа на специјалните околности кои ја компромитираат прецизноста на ДНК 
баркодирањето и метабаркодирањето и начини за нивна елиминација и надминување. 
Стандардизирање на протоколите за ДНК изолација, PCR амплификација и ензимско 
прочистување на PCR продуктите за различни групи безрбетници. Анализа на соодветните 
генетски маркери за ДНК баркодирање и метабаркодирање. Методи на одбирање ефикасен 
сет прајмери за амплификација на целниот сегмент од генот. Структурирање на бази на 
податоци, нивно правилно користење, пребарување и споредба на нуклеотидни секвенци. 
Етика на користење и објавување податоци во онлајн датотеки. 

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) 

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. Pierre Taberlet Environmental DNA: For 
Biodiversity Research 
and Monitoring 

Oxford University 
Press, USA 

2018 

2. Subrata 
Trivedi, 
Hasibur 
Rehman, 
Shalini Saggu, 
Chellasamy 
Panneerselva
m and Sankar 
K. Ghosh 

DNA Barcoding and 
Molecular Phylogeny 

Springer 
International 
Publishing 

2018 

22.2 Дополнителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Gonzalo 
Giribet and 
Gregory D. 
Edgecombe 

The Invertebrate Tree of 
Life 

Princeton 
University Press 

2020 

2. David M. Hillis Molecular Systematics, 
Second Edition 2nd 
Edition 

Sinauer Associates, 
Inc. 

1996 

3.     
 
 
 
 
 



1. Наслов на наставниот предмет АНАЛИЗА И ВАЛОРИЗАЦИЈА НА БЕЗРБЕТНАТА 
ФАУНА НА Р. СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 

2. Код БТ3029 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Валентина Славевска Стаменковиќ, Проф. 
д-р Стое Смиљков, Проф. д-р Дана Прелиќ 

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): 
Во рамките на овој курс студентите ке се запознаат со разнообразието на безрбетниците во 
водните и копнените екосистеми во Република Северна Македонија. 

11. Содржина на предметната програма: 
Основни географски, геоморфолошки, геолошки и климатски карактеристики на Република 
Северна Македонија и нивното влијание врз формирањето на денешната биолошка 
разновидност на безрбетници. Историјат на истражувања на одредени групи водни и 
копнени безрбетници во Р. С. Македонија. Систематика, таксономија, номенклатура и 
филогенија на безрбетниците. Протокол на колекционирање и обработка на акватични и 
копнени безрбетници согласно познати светски и европски стандарди. Анализа на видово 
богатство на безрбетници во речни и езерски сливови, шумски екосистеми и урбана средина. 
Промена на составот на водните и терестричните безрбетници по вертикален длабински и 
височински градиент, соодветно. Центри на биолошка разновидност. Степен на ендемизам. 
Зоогеографска припадност на фаунистичките елементи. Клучеви за идентификација. 
Примена на ДНК баркодирање во современа детерминација на безрбетниците. Листа на 
видови. Фактори на нарушување на диверзитетот на безрбетната фауна. Инвазивни видови. 
Водни и копнени безрбетници на меѓународни директиви (Habitat Directive, Bern Convention) 
и видови со статус на засегнатост (IUCN). Мерки за заштита на безрбетната фауна во водните 
и копнените екосистеми. 

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) 

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. De Jong Y., M. 
Verbeek, V. 
Michelsen, P. Bjorn, 
W. Los, F. Steeman, 
N. Bailly, C. Basire, 
P. Chylarecki, E. 
Stloukal, G. 
Hagedorn, F. 
Wetzel, F. Glockler, 
A. Kroupa, G. Korb, 
A. Hoffmann, C. 
Hauser, A. 
Kohlbecker, A. 
Muller, A. Guntsch, 
P. Stoev and L. 
Penev  
 

Fauna Europaea – 
all European 
animal species on 
the web. 

Biodiversity Data 
Journal 2 

2014 

2. Ministry of 
Environment and 
Physical Planing, 
Skopje 

Biodiversity 
Strategy and Action 
Plan of the 
Republic of 
Macedonia 

Ministry of 
Environment and 
Physical Planing, 
Skopje 

2004 

22.2 Дополнителна литература 



Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Славевска-
Стаменковиќ, В.  

Систематика и 
филогенија на 
безрбетници 

Скрипта за 
интерна употреба 

2016 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет БИОЛОГИЈА НА ВОДНИ БЕЗРБЕТНИЦИ 
2. Код БТ3030 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Стое Смиљков 
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 понапредни знаења за биологијата на различни групи на водни безрбетници, 
како и за нивните индикаторски карактеристики. 

11. Содржина на предметната програма: 
Основните карактеристики на водните екосистеми (течечки и стоечки води). Структурно и 
таксономско разнообразие на живиот свет во реките и езерата. Зонација на животните 
заедници во водниот екосистем. Адатации за живот во водната средина. Движење, 
респирација, размножување и исхрана. Екологија на одредена група на акватични животни и 
нивна улога во водниот екосистем. Колекционирање, фиксирање и конзервирање на 
примероците. Систематика и класификација на водните организми.   

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. Активност и учество 20  бодa 



3 
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. Matoničkin, I., 
Pavletiċ, Z.   

Život naših rijeka Školska knjiga, 
Zagreb 

1972 

2. Петров, Б.,  
Николић, В., 
Каран 
Жнидрашич, Т.  

Зоологија акватичних 
бескичмењака, 
уџбеник са 
практикумом.  

Интерна скрипта 2008 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Williams, D. D., 
Feltmate, B.W.  

Aquatic Insects CAB International. 
ISBN: 0-85198-
782-6 

1992 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет МАКРОИНВЕРТЕБРАТИ И НИВНА ПРИМЕНА ВО 
МОНИТОРИНГ СТУДИИ 

2. Код БТ3031 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Стое Смиљков 
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 знаења за основните принципи на мониторинг на површинските води врз 
основа на акватичните безрбетници (макроинвертебрати). 

11. Содржина на предметната програма: 
Биоиндикација (поим, значење, методи). Принципи и примена на Рамковната директива за 
води (Water Framework Directive, 2000/60/EC). Макроинвертебратите како задолжителен 
биолошки елемент во проценка на еколошкиот статус на водниот екосистем. Протокол на 



колекционирање и обработка на акватичните безрбетници согласно познати светски и 
европски стандарди. Идентификација на макроинвертебратите и потребно ниво на 
таксономска резолуција. Избор на соодветен параметар/индекс и метод за проценка на 
еколошкиот статус. Предности и недостатоци на методите за одредување на сапробниот 
индекс. Примена на биотичките индекси (BMWP и ASPT) во брза проценка на состојбата со 
квалитетот на истражуваниот екосистем. Референтни заедници и нивното значење во 
мониторинг студии. Kатегоризација на еколошкиот статус на водните екосистеми (реки, 
природни езера, вештачки акумулации) врз основа на макроинвертебратите. Биолошка 
проценка со помош на ASTERICS верзија 3.3 софтвер. 

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 

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. Rosenberg, D.M., 
Resh, V.H. 

Freshwater 
biomonitoring and 
benthic 
mavroinvertebrates. 

Chapman  & Hall, 
New York, 
London.  

1993 

2. AQEM Manual for the 
application of the 

Developed and 
written by the 

2002 



AQEM system. A 
comprehensive method 
to assess European 
streams using benthic 
macroinvertebrates, 
developed for the 
purpose of the Water 
Framework Directive. 

AQEM  

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Петров, Б.,  
Николић, В., 
Каран 
Жнидрашич, Т.  

Зоологија акватичних 
бескичмењака, 
уџбеник са 
практикумом.  

Интерна скрипта 2008 

2. Water 
Framework 
Directive 

Directive 2000/60/EC 
of the European 
Parliament and of the 
Council of the 23 
October 2000 
establishing a 
framework for 
Community action in 
the field of the water 
policy 

Official Journal of 
the European 
Communities, L 
327.  
 

2000 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ПАРАЗИТОЛОГИЈА 
2. Код БТ3032 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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. Стое Смиљков 
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): 
Наставата во рамките на овој предмет има за цел да ја претстави паразитологијата како 
наука заедно со нејзиното значење и примена во секојдневниот живот преку изучување на 
терминологијата и запознавање со основните морфолошки разлики меѓу некои важни 
редови на ендо и ектопаразити. Студентите ќе ја изучат биологијата на најзначајните 
човечки и животински паразити, а воедно ќе го разберат и значењето на паразитите кои се 
пренесуваат од животните на човекот. 

11. Содржина на предметната програма: 
Вовед во паразитологија. Развој на паразитологијата како наука. Еволуција на паразитите. 
Морфологија, размножување, развиток, систематика и класификација на паразитски 
претставници. Болести предизвикани од паразитите од тип Protozoa (Giardioza, Entamоeboza, 
Toksoplazmoza), тип Platyhelminthes (Fascioloza, Dikrocelioza, Tenijaza, Difilobotrioza и 



Cisticerkoza), тип Nemathelminthes (Trihineloza, Strongiloidoza), тип Annelidа, тип Arthropoda и 
др. Вектори на паразити кај човекот и животните. Интеракција меѓу паразитот и организмот 
домаќин. Најчести паразитски заболувања кај човекот и животните, нивна дијагноза и 
последици 

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. Проф. д-р Стое 
Смиљков 

Паразитологија 
(интерна скрипта) 

Институт за 
Биологија 

2016 

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. T.C.Cheng General parasitology Academic 
Press,Inc. 

1973 

2.  P.C. Beaver, R.C. 
Jung & E.W. Cupp 

Clinical parasitologi Lea & Febiger, 
Philadelphia 

1984 

 
 



1. Наслов на наставниот предмет ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА 
ПЛАНОВИ ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ЗАШТИТЕНИ 
ПОДРАЧЈА 

2. Код БТ3033 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Бранко Мицевски 
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 знаења за изработка на Планови за управување на  заштитени подрачја 

11. Содржина на предметната програма: 
Резиме; Основа; Опис; Физички Карактеристики (Клима; Геологија и геоморфолошки форми 
(карактеристики и процеси); Почви/супстрати; Хидрологија; Еколошки и биолошки 
карактеристики (Биоми, вегетација и еколошки процеси; Флора; Фауна); Социо-економски 
карактеристики; Човекова употреба во подрачјето; Човекова употреба надвор од местото; 
Валоризација и цели; Прва валоризација; Идеални цели за подрачјето; Принудувачи или 
променувачи;Втора валоризација; Оперативни цели;Имплементација;Зонирање и (рецепти, 
наредби) - користење на зоните како алатка за управување; Проекти; Работни планови; 
Ревизија. 

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 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Guidelines for Eurosajt 
management planes. 
EC. 

  

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
 
 

1. Наслов на наставниот предмет ПРИНЦИПИ И МЕТОДИ ЗА ИЗРАБОТКА НА СТУДИИ 
ЗА ОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЈА ВРЗ ЖИВОТНАТА 
СРЕДИНА 

2. Код БТ3034 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 Бранко Мицевски 
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 знаења за изработка на Оценка на влијанија врз животната средина 

11. Содржина на предметната програма: 
Опис на проектот; Опис на природно, култутурно и историско наследство на пределот; Опис 
на видот и количина. очекувани  емисии  и влијанија; Опис на мерките за спречување, 
намалување или елиминирање на влијание врз животна средина; Опис  на технологијата; 
Опис на алтернативните решенија; Нетехничко резиме; анализа на потешкотии (технички 
или недостаток на знаење); План за мониторинг; Анекси. 

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. Бранко 
Мицевски 

Валоризација на 
екосистемите 

Интерна скрипта 
од предавањата 
за студентите од 
Биологија, 
еколошка насока 
на ПМФ 

 

2. NABU 
 

Caution: Electrocution. 
Sugested practices for 
Bird Protection on 
Power lines. 
Bundesministerium fur 
Umwelt, Naturshutz 
und Reaktorisicherheit 

Germany 2000. 

3.  Convention on the 
Conservation of 
Migratory Species of 
Wild Animals, 
Resolution 7.4 - 
Electrocution Of 
Migratory Birds 

  

4.  Convention on the 
Conservation of 

 2004 



European Wildlife and 
Natural Habitats, 
Recommendation No. 
110 

5.  EIA as a tool for 
preventive 
environmental policy. 
Friends of the earth 
publ. 6:1-32 

  

22.2 Дополнителна литература 
Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.     
 
 

1. Наслов на наставниот предмет РАСТИТЕЛНИ ГЕНОМИ-  
ОРГАНИЗАЦИЈА, ФУНКЦИЈА И МЕХАНИЗМИ 
НА ЕВОЛУЦИЈА 

2. Код БТ3035 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 положил 

предметите за стекнување генерички знаења и 
вештини за истражување   

10. Цели на предметната програма (компетенции): Проширување на сознанијата за 
организација на растителните геноми, функција и процеси на специјација и адаптација во 
тек на еволуцијата. 

11. Содржина на предметната програма: Растителни геноми-структура и функција, јадро, 
пластиди, митохондрии, повторувачки DNA секвенци, редослед на нивни нуклеотиди од 
аспект на специјација и процеси на адаптација, подвижни генетички елементи, 
квалитативни и квантитативни разлики во дистрибуција и организација на специфични 
секвенци во геномите, организација на растителни геноми во хромозомски тела, еволуциски 
процеси и тенденции, варијабилности поврзани со број и структура на хромозоми, 
однесување на хромозомите, еволуција на кариотип, DNA  секвенци во корелација со 
структурни реаранжмани, перицентрични, центромерни и субтеломерни подрачја и нивна 
улога во еволутивни процеси, интра и интерспециска варијабилност. 

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 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 
21. Метод на следење на квалитетот на 

наставата 
Aнкета и евалуација 

22. Литература 
22.1 Задолжителна литература 

Ред. 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Wendel,  J. F., 
Greilhuber, J., 
Dolezel, J. Leitch, I.  

Plant Genom Diversity Springer-Verlag 
Wien 

2012 

2. Smith, J.M. Evolutionary Genetics Oxford University 
Press 

2000  
 

3. Cullis, C.A. Plant Genomics and 
Proteomics 

Willey-Liss 
Publication 
 

2004 

4. Levine, D.A. The role of chromosomal 
change in plant evolution 

Oxford Series in 
Ecology and 
Evolution. Oxford 
University Press 

2002 

5. Dominique DeVienne Molecular Markers in Plant 
Genetics and 
Biotechnology 

 2003 

22.2 Дополнителна 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 edition 
 

Garland Science 
Taylor& Francis 
Group 

2015 

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД ЦИТОГЕНЕТИКА 
2. Код БТ3036 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 
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 
 
 

Задолжителна литература 
Ред. Автор Наслов Издавач Година 



 
 
22.1 

број 
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 

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 БТ3037 
3. Студиска програма Биологија - таксономија 
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 
 

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 

Wilson and Walker's 
Principles and 
Techniques of 

Cambridge 
University 
Press 

2018 



Clokie (Editor) Biochemistry and 
Molecular Biology  

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Jonathan Pevsner Bioinformatics and 

Functional Genomics 
Wiley-
Blackwell 

2015 

 
 

1. Насловнанаставниотпредмет ОДБРАНИ ПОГЛАВЈА ОД МИКРОАНАТОМИЈА 
2. Код БТ3038 
3. Студискапрограма Биологија - таксономија 
4. Организаторнастудискатапрограма 

(единица, односноинститут, катедра,  
оддел) 

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

5. Степен (прв, втор, третциклус) ТРЕТ 
6. Академскагодина/семестар 1семестар 7.  

 
Бројна ЕКТС   
кредити 

6 
 

8. Наставник Проф д-р Маја Јорданова 
Проф. д-р. МилицаРистовска,  
Проф д-р.КатеринаРебок 

9. Предусловизазапишувањенапредметот Студентотдагиположипредметитезастекнувањег
енеричкизнаења и вештинизаистражување 

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 наодделни 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: 
локомоторен систем – со посебен осврт кон архитектурата на коскените структури, 
ретикулоендотелен систем, 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 дизајнирани според потребите на научниот труд на 
кандидатот. 

12. Методи на учење:  
Консултации, самостојноучење, учествовоизработканатема. 

13. Вкупенрасположливфонднавреме 6 ЕКТС x 30 ЧАСА = 180 ЧАСА 
14. Распределбанарасположливотовреме 30+30+40+40+40 
15. Форминанаставните 

активности 
 
 

15.1 Предавања – 
теоретсканастава 

30 часa 

15.2 Вежби (лабораториски,   
аудиториски), семинари, 
тимскаработа 

30 часa 
 

16. Другиформинаактивности 16.1 Проектнизадачи 40 часa 
16.2 Самостојнизадачи 40 часa 
16.3 Домашноучење 40 часa 



17. Начиннаоценување 
17.1 Тестови   - 2 60  бодa 
17.2 Семинарскаработа/проект (презентација: писмена и усна) 20  бодa 
17.3 Активност и учество 20  бодa 

18. Критериумизаоценување 
(бодови/оценка) 
 
 

до 60 бода  5  (пет)  (F) 
од 61боддо 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. Условзапотпис и полагањена 
Завршениспит 

Редовностнапредавањa и вежби, положенитестови, 
изработканапроектна и самостојназадача 

20. Јазикнакојсеизведуванаставата 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.     

 
 

1. Наслов на наставниот предмет ХИСТОЛОШКА АНАЛИЗА 
2. Код БТ3039 
3. Студиска програма Биологија - екологија 
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 

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


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  
(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. 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 
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ПРИЛОГ 4 
 

Список на наставен кадар со податоци 
БИОЛОГИЈА - таксономија 



 

1. Име и презиме ВЛАДО МАТЕВСКИ 
2. Дата на раѓање 4.12.1953 
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  
Дипл. биолог 1977 Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
М-рна биолошки науки 1982 Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
Д-р на биолошки науки 1987 Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

6. Подрачје,поле и 
област на научниот 
степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природно-математички 
науки 

Биологија ботаника 

7. Подрчаје,поле и 
област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Природно-математички 
науки 

Биологија ботаника 

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, систематика и филогенија на вишите 
растенија (наставна насока), систематика на растенијата 
(биохемиско-физиолошка насока) 

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. Кормофита   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. Систематика и филогенија на 
одредена група организми 
(виши растенија) 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

2. Принципи и методи на 
таксономски истражувања 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

 3. Принципи и методи на 
фитоценолошки 
истражување 

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. Методологија на 
научноистражувачка работа со 
примена и примери во 
подрачјето на биосистематика 
и таксономија 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

2. Основи на таксономија на 
васкуларни растенија  
 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

3. Флора на Република 
Македонија (диверзитет, 
реликтност, ендемизам, 
валоризација, заштита) 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

  4. Диверзитет, валоризација и Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 



заштита на вегетацијата на 
Македонија 
 

  5. Систематика на одредена  
група васкуларни растенија 
 

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. Matevski, V., Čarni, A., 
Ćušterevska, R., Kostadinovski, 
M., Mucina, L., 

Syntaxonomy of the 
rocky grasslands on 
carbonate bedrocks in 
the west and 
southwest of the 
Republic of 
Macedonia.  

Applied Ecology and 
Environmental Research 13 
(4):1197-1214 (2015) 

2. Čarni, A., Matevski, V., Juvan, 
N., Kostadinovski, M., Košir, P., 
Marinšek, A., Paušič, A., Šilc, 
U., 

Transitional gradient 
from warm to mesic 
temperate forests 
evaluated by GAMM.   
 

Journal of Plant Ecology, first 
publishedOnline, October 141-
41(2015) 

3. Matevski, V., Čarni, A., 
Ćušterevska, R., Kostadinovski, 
M., Mucina, L. 
 

Syntaxonomy and 
biogeography of dry 
grasslands on 
calcareous substrates 
in the central and 
southern Balkans 

Appl. Veg. Sci. 2018;00:1–26(2018 

4. Médail, F., Monnet, Ch.A., 
Pavon, D., Nikolic, T., 
Dimopoulos, P., Bacchetta, G., 
Arroyo, J., Barina, Z., 
Albassatneh, Ch.M., Domina, G., 
Fady, B., Matevski, V., Mifsud, 
S., Leriche, A.  

What is a tree in the 
Mediterranean Basin 
hotspot? Acritical 
analysis. 

Forest Ecosystems, 6:17(2019). 

5. Alimpić, A., Aradski-Janošević, 
D., Pećinar, I., Budimir, S., 
Dajić-Stevanović, Z., Matevski, 
V., Marin, D.P. & Duletić-
Laušević, S.  

Micromorphological 
and anatomical 
characteristics of 
Salvia amplexicaulis 
Lam., S. jurisicii 
Košanin and S. 
ringens Sibth. & Sm. 
(Lamiaceae), 

Plant Biosystems (2020) 
DOI: 
10.1080/11263504.2020.1727976 
 
 

10.2 
 
 
 
 
 
 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Матевски, В.,Костадиновски, 
М.,  

- Atlas Florae 
Europаeae, Botanical 
Museum,  

2013 > 
Finnish Museum of Natural 
History, Helsinki, Finland 

2. Матевски, В., Банчева, С., 
Костадиновски, М., 
Ќуштеревска, Р. 
Владимиров, В. Делчева, М. 

Флористички и 
таксономски 
истражувања на некои 
родови од фамилиите 
Lamiaceae и 
Asteraceae во 
Република 
Македонија и во 
Република Бугарија 

2014-2016, Билатерален проект 
помеѓу Македонска Академија 
на науките и уметностите и 
Бугарска Академија на науките 

3. Матевски, В.,Банчева, С., Флорогенеза и 2018-2020, Билатерален проект 



Костадиновски, М., 
Ќуштеревска, Р. 
Владимиров, В. Делчева, М.  

споредбени 
фитогеографски 
анализи на планините 
Галичица (Република 
Македонија) и 
Славјанка (Република 
Бугарија) 

помеѓу Македонска Академија 
на науките и уметностите и 
Бугарска Академија на науките  

4. Матевски, В.,  “Флора на Република 
Македонија”  

Македонска Академија на 
науките и уметностите, 2018-
2020 (раководител) 

5. Матевски, В.,Стевановиќ, В., Ендемична флора на 
Балканскиот 
Полуостров во Србија 
и во Македонија – 
распростанување, 
разновидност, 
екологија и 
фитогеографска 
положба 

2018-2020, Македонска 
Академија на науките и 
уметностите- Српска 
Академија на науките и 
уметностите 

10.3 Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Матевски, В., 
 

Флора на Република 
Македонија 

МАНУ, 2/2, 2021 (во печат). 

2. Јовановски, Г. Боев, Б. 
Стафилов, Т. Макрески, П. 
Матевски, В. 
Боев, И. 

Алшар-
светскоприроднонасле
дство(Allchar – a world 
nature heritage) 

Македонска Академија на 
науките и уметностите, 1-238 
(2018) 

3. Rivers, M.C., Beech, E., Bazos, 
I., Bogunić, F., Buira, A., 
Caković, D., Carapeto, A., Carta, 
A., Cornier, B., Fenu, G., 
Fernandes, F., Fraga, P., Garcia 
Murillo, P.J., Lepší, M., 
Matevski, V., Medina, F.M., 
Menezes de Sequeira, M., 
Meyer, N., Mikoláš, V., 
Montagnani, C., Monteiro-
Henriques, T., Naranjo Suárez, 
J., Orsenigo, S., Petrova, A., 
Reyes-Betancort, J.A., Rich, T., 
Salvesen, P.H., Santana López, 
I., Scholz, S., Sennikov, A., 
Shuka, L., Silva, L.F., Thomas, 
P., Troia, A., Villar, J.L. and 
Allen, D.J.  

European Red List of 
Trees 

Cambridge, UK and Brussels, 
Belgium: IUCN. viii + 60pp. 
(2019). 

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Melovski, Lj.,Markovski, 
B.,Hristovski, S., Jovanovska, D., 
Anastasovski, V., Klincharov, S., 
Velevski, M., Velkovski, N., 
Trendafilov, A., Matevski, V., 
Kostadinovski, M., Karadelev, 
M., Levkov, Z., Kolchakovski, 
D., 

Regional division of 
the Republic of 
Macedonia for the 
needs of biological 
databases.  

 

Maced.Jorn. of Ecology and 
Environm., 15 (2):81-111 (2013). 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 27 
11.2 Магистерски работи 6 



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. Čarni, A., 
Matevski, V.,  

Impact of Climate Change on 
Mountain Flora and Vegetation in the 
Republic of Macedonia (Central Part 
of the Balkan Peninsula) in M. Öztürk 
et al. (eds.) Climate Change Impacts 
on High-Altitude Ecosystems.  

Springer International Publiching 
Switzerland, 189-213 (2015) 

2. Matevski, V.  New species for the Flora of the 
Republic of Macedonia. 

Contributions, Section of 
Natural Mathematical and 
Biotehnical Sciences, MASA 
37(2):79-83 (2016) 

3. Matevski, V.  Solanum pseudocapsicum L., an 
adventive species new for the flora of 
the Republic of Macedonia. 

Botanica Serbica, 41 (2):257-260  
(2017) 

4. Čarni, A., 
Matevski, V., 
Kostadinovski, M., 
Ćušterevska, R.  

Scrub communities along a climatic 
gradient in the southern Balkans 
maquis pseudomaquis and shibljak. 

Plant Biosystems (2018) 

5. Batalha, A.M., 
Ćušterevska, R., 
Matevski, V  

Climatic drivers of dry grassland 
phylogenetic diversity in the Republic 
of Macedonia 

Acta Bot. Croat. 78 (1): 25-34 
(2019). 

6. Matevski, V.  The genus Sideritis L. (fam. 
Lamiaceae) in the flora of the RN 
Macedonia. 

Glasnik Odjeljenja prirodnih 
nauka, Crnogorska akademija 
nauka i umjetnosti, 223-235 
(2019) 

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. Matevski, V., Čarni, A., 
Ćušterevska, R., Kostadinovski, 
M., Mucina, L. 

Syntaxonomy of the 
rocky grasslands on 
carbonate bedrocks in 
the west and southwest 
of the Republic of 
Macedonia.  

Applied Ecology and 
Environmental Research 13 
(4):1197-1214 (2015) 

2. Dodos, T., Nemanja Rajčević, 
Tešević, Matevski, V., 
Janaćković, P., Marin, D.P.  

Composition of Leaf n-
Alkanes in Three 
Satureja montana L. 
Subspecies from the 
Balkan Peninsula: 
Ecological and 
Taxonomic Aspects. 

Chemistry & Biodiversity, 12: 
157-169 (2015). 

3. Nikolić, B., Ristić, M., Bojović, 
S., Krivošej, Z., Matevski, V., 
Marin, D.P. 

Population Variability 
of Essential-Oils Pinus 
heldreichii from the 
Scardo-Pindic 
Mountains Ošljak and 
Galičica. 

Chemistry & Biodiversity, 
12:295-308 (2015) 

4. Alimpić, A., Kotur, N., 
Stanković, B., Marin, D.P., 
Matevski, V., Al Sheef, N. B., 
Duletić-Laušević, S. 

The in vitro 
antioxidative and 
cytotoxic effects of 
selected Salvia species 
water extracts 

Journal of Applied Botany and 
Food Quality, 88, 115 – 119 
(2015) 

5. Alimpić, A., Pljevljakušić, D., Composition and Industrial Crops and Products, 



Šavikin, K., Knežević, A., 
Ćurčić, M., Veličković, D., 
Stević, T., Petrović, G.,  
Matevski, V., Vukojević, J., 
Marković, S., Marin, D.P., 
Duletić-Laušević, S., 

biological effects of 
Salvia ringens 
(Lamiaceae) essential 
oil and extracts. 

76:702-709 (2015) 

6. Kremer, D., Matevski, V., 
Dunkić, V., Bezic, N., 
Stabentheiner, E. 

Essential oil contents 
and 
micromorphological 
traits of Stachys iva 
Griseb. and S. 
horvaticii Micevski 
(Lamiaceae). 

Records of Natural Products, 10 
(2):228-239 ( 2016) 

7. Čarni, A., Matevski, V., Juvan, 
N., Kostadinovski, M., Košir, P., 
Marinšek, A., Paušič, A., Šilc, U. 

Transitional gradient 
from warm to mesic 
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УКИМ, Скопје 

редовен професор, ботаника 

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. Кормофита (еколошка насока) Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје  
2 Систематика на растенија (студии по 

молекуларна биологија) 
Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје  

3 Систематика на растенија (студии по 
биохемија и физиологија) 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје  

4 Лековити растенија 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. Одбрани поглавија од биогеографија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
2. 
 

Принципи и методи на биоценолошки 
(фитоценолошки) истражувања 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
 

3. Современи истражувања во таксономијата 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. Анализа на податоци во екологијата на 
заедници 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

2. Одбрани поглавја од вегетација на 
Македонија 

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. Matevski, V., Čarni, A., 
Ćušterevska, R., 
Kostadinovski, M., Mucina, 
L., 

Syntaxonomy of the rocky grasslands on 
carbonate bedrocks in the west and 
southwest of the Republic of 
Macedonia.  

Applied Ecology and 
Environmental 
Research 13 (4):1197-
1214 (2015) 

2. Čarni, A., Matevski, V., Transitional gradient from warm to Journal of Plant 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juvan, N., Kostadinovski, 
M., Košir, P., Marinšek, A., 
Paušič, A., Šilc, U., 

mesic temperate forests evaluated by 
GAMM.   
 

Ecology, first 
published Online, 
October 141-41(2015) 

3. Ćušterevska, R., Matevski. 
V., Kostadinovski. M., 
Čarni. A 

Dry grassland communities of Erysimo-
Trifolietum in the north- eastern part of 
the Republic of Macedonia 

Hacquetia 11(1) 
(2012) 

4. Matevski, V., Čarni, A., 
Ćušterevska, R., 
Kostadinovski, M., Mucina, 
L. 

Syntaxonomy and biogeography of dry 
grasslands on calcareous substrates in 
the central and southern Balkans 

Appl. Veg. Sci. 
2018;00:1–26 

5. Vladimirov, V., Matevski, 
V., Bancheva, S., Delcheva, 
M., Kostadinovski M. & R. 
Ćušterevska,  

First report of Erigeron sumatrensis 
(Asteraceae) for the flora of the 
Republic of Macedonia. 

Fl. Medit. 2016, 26: 
203-207 

10.2 
 
 
 
 
 
 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Матевски, 
В.,Костадиновски, М.,  

- Atlas Florae Europаeae, 
Botanical Museum,  

2013 > 
Finnish Museum of Natural 
History, Helsinki, Finland 

2. Матевски, В., Банчева, С. 
Костадиновски, М., 
Ќуштеревска, Р. 
Владимиров, В. Делчева, 
М. 

Флористички и 
таксономски 
истражувања на некои 
родови од фамилиите 
Lamiaceae и Asteraceae во 
Република Македонија и 
во Република Бугарија 

2014-2016, Билатерален проект 
помеѓу Македонска Академија 
на науките и уметностите и 
Бугарска Академија на науките 

3. Матевски, В.,Банчева, С. 
Костадиновски, М., 
Ќуштеревска, Р. 
Владимиров, В. Делчева, 
М.  

Флорогенеза и 
споредбени 
фитогеографски анализи 
на планините Галичица 
(Република Македонија) 
и Славјанка (Република 
Бугарија) 

2018-2020, Билатерален проект 
помеѓу Македонска Академија 
на науките и уметностите и 
Бугарска Академија на науките  

 10.4 Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Melovski, Lj., Markovski, 
B., Hristovski, S., 
Jovanovska, D., 
Anastasovski, V., 
Klincharov, S., Velevski, 
M., Velkovski, N., 
Trendafilov, A., Matevski, 
V., Kostadinovski, M., 
Karadelev, M., Levkov, Z., 
Kolchakovski, D., 

Regional division of the 
Republic of Macedonia for 
the needs of biological 
databases.  
 

Maced.Jorn. of Ecology and 
Environm., 15 (2):81-111 (2013). 

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. Čarni, A., Matevski, V., 
Kostadinovski, M., 
Ćušterevska, R.  

Scrub communities along a 
climatic gradient in the 
southern Balkans maquis 
pseudomaquis and shibljak. 

Plant Biosystems (2018) 

12.2 Доказ за најмалку два печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија 
со импакт фактор во даденото поле во последните пет години  
Ред. Автори Наслов Издавач/година 



број 
1. Matevski, V., Čarni, A., 

Ćušterevska, R., 
Kostadinovski, M., Mucina, 
L., 

Syntaxonomy of the rocky 
grasslands on carbonate 
bedrocks in the west and 
southwest of the Republic 
of Macedonia.  

Applied Ecology and 
Environmental Research 13 
(4):1197-1214 (2015) 

2 Matevski, V., Čarni, A., 
Ćušterevska, R., 
Kostadinovski, M., Mucina, 
L. 
 

Syntaxonomy and 
biogeography of dry 
grasslands on calcareous 
substrates in the central and 
southern Balkans 

Appl. Veg. Sci. 2018;00:1–
26(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. Matevski, V., Čarni, A., 
Ćusterevska, R., 
Kostadinovski, M., 
Matevska, O., Mucina, O.,  
 

Differentiation between the 
alliances Saturejion 
montanae Horvat and 
Saturejo-Thymion Micevski 
in the central and southern 
parts of the Balkan 
Peninsula. 

25th Meeting of Europaean 
Vegetation Survey, Roma (Italy), 
April 6-9 2016, Book of Abstracts-
Posters, 72. (2016). 

2 Matevski, V., 2016. 
 

New and rare plant taxa for 
the flora of the Republic of 
Macedonia. 

5 th Congress of ecologists of the 
Republic of Macedonia with 
International participation, 19-22 
October 2016, Ohrid, Abstract 
Book, 65-66 

3 Balsevičius, A., Syrjänen, 
K., Matevski, V., 
Ćušterevska, R. & 
Narijauskas, R.,  

European habitat types of 
scrub and forests in the 
southern part of North 
Macedonia.  

28th International Workshop of the 
European vegetation survey.Book 
of Abstracts, 94-95, Madrid 
(Spain) (2019). 
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1. Одбрани поглавја од микроскопски техники Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
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9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Методологија на научно истражувачка работа со 
примена и примери во подрачјето на цитологија 
и хистологија 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

2. Хистолошка анализа Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
  3.  Хистопатолошки биомаркери Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
  4. Одбрани поглавја од микроанатомија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
  5. Одбрани поглавја од функционална хистологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
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1. Maja Jordanova, Katerina 
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Changes in cooper load in 
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relation to the ovarian maturation 
cycle 
 

Toxicology & 
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contamination and 
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Effects of heavy metal pollution 
on pigmented macrophages in 
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Microscopy Research and 
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Rebok, Adriana Spasova, Danica 
Roganovic-Zafirova 
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Arciveof Biological 
Sciences(2017) 
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Katerina, Naskovska Marija, 
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Splenic pigmented macrophage 
aggregates in barbel 
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Valenciennes, 1844) from River 
Bregalnica — Influences of age, 
sex and season on a pollution 

Turkish Journal of 
Fisheries and Aquatic 
Sciences 
(2016) 



biomarker. 
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рибните популации во реките 
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рударските активности 
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број 
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Тони 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
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Rebok, Adriana Spasova, Danica 
Roganovic-Zafirova 

Gill lesions in Prespabarbel 
(Barbusprespensis) inhabiting a 
polluted areа of Lake Prespa 

Arciveof Biological 
Sciences(2017) 

5. Jordanova, Maja, Rebok 
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Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1. Jordanova M, Rebok K, Rocha 
E, Rocha MJ  

Changes in copper content of 
the liver of feral female Ohrid 
trout (Salmo letnicaKar.) along 
the breeding cycle 

50th meeting of the 
Portuguese microscopy 
society. University of 
Porto, 2016 

2. NesreteKrasnići, MaríaMontes-
Bayón, ZrinkaDragun, 
FranciscoJavierAlonsoGarcía, 
MarioCorteRodriguez, 
MarijanaErk, SheribanRamani, 
MajaJordanova, KaterinaRebok, 
VasilKostov. 

Confirmation of Zn, Cu and Cd 
binding to metallothioneins in 
the hepatic cytosol of Vardar 
chub 
(SqualiusvardarensisKaraman) 
by use of high performance 
liquid chromatography and mass 
spectrometry 

2.Simpozijum 
o biologijislatkihvoda, 
17.02.2017Zagreb, Croatia 
 

3. Jordanova M, Spasovska A, 
RoganovicZafirova D 

Evaluation of the 
histopathological alterations in 
the gills of the Prespa barbell 
(Barbusprespensis) inhabiting a 
polluted area of Lake Prespa 

V Macedonian ecology 
congres with international 
participation. 19-22.10 
Ohrid, Macedonia, 2016 



број 
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) 
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 / 

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


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 

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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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 
популации и заедници  

Биологија/Институт за биологија /ПМФ 

  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 
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 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/s11
756-020-00474-2IF = 
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  

https://doi.org/10.2478/s11756-020-00474-2
https://doi.org/10.2478/s11756-020-00474-2


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-

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 
 

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 

MacedonianJournalofEcolo
gyand 
EnvironmentVol.19issue1 
(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/s11
756-020-00474-2IF = 
0,875 

 

https://doi.org/10.2478/s11756-020-00474-2
https://doi.org/10.2478/s11756-020-00474-2


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),201
6:331-338 
(IF=0,310)(2016). 

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 
D., Blazhevska R. (2017). 

Population dynamics of Aptinus 
merditanus Apfelbeck, 1918 
(Coleoptera, Carabidae) on Jablanica 
Mt., South-west Macedonia.  

EkoBioMorfa,  Novi Sad, 
Serbia  

  5. Cvetkovska-Gjorgjievska 
A., Prelic D., Hristovski 
S., Mancevska A., 
Blazhevska R.  (2017)  

The effects of altitude on reproduction 
stratеgies and hibernation type of 
ground-beetles on Belasica Mt.  

EkoBioMorfa,  Novi Sad, 
Serbia  

 
 

1. Име и презиме БРАНКО МИЦЕВСКИ 
2. Дата на раѓање 19.10.1958 
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  
Дипл. биолог 1982 Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
М-рна биолошки науки 1985 Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
Д-р на биолошки науки 1990 Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Поле Подрачје Област 
Природно-математички 
науки 

Биологија Зоологија 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Природно-математички 
науки 

Биологија Зоологија 

8. Доколку е во работен однос да Институција  Звање во кое е избран и област  



се наведе институцијата каде 
работи и звањето во кое е 
избран и во која област  

Биологија/ПМФ, 
УКИМ, Скопје 

Редовен професор, зоологија 

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. Вертебрата /Vertebrata Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
2. Валоризација Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

 3. Биогеографија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
 4. Типологија на животни Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
 5. Биодиверзитет 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. Систематика и филогенија на одредена 
група организми 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

2 Одбрани поглавја од Биогеографија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
3 Современи истражувања во Екологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
4. Принципи и методи на таксономски 

истражувања 
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. Принципи и методи за изработка на 
планови за управување на заштитени 
подрачја 

Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

2. Принципи и методи за изработка на 
студии за оценка на влијанија врз 
животната средина 

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. Micevski N., & B. 
Micevski 

Cacyreus marshalli (Butler, 1898) 
(Lepidoptera: Lycaenidae) Confirmed for 
the Republic of Macedonia. 

Bull. Nat. Hist. 
Mus.Plovdiv, 2017, 
vol. 2: 17-20. 

2. Micevski, N., Juste, 
J. & B. Micevski, 
2018.  
 

First record of Myotis alcathoe von 
Helversen & Heller, 2001 (Chiroptera: 
Vespertilionidae) in Macedonia.   

Barbastella,  Volume 
11 (1) , 2017 

3. Popovic, М, 
Micevski, B. &R. 
Verovnik, 2020 
 

Effects of elevation gradient and aspect on 
butterfly diversity of Galiиica Mountain in 
south Mediterranean 

Animal Biodiversity 
and Conservation, vol. 
44, 2020 

10.2 
 
 
 
 
 
 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Micevski et al., 2018 Walkover biodiversity survey 
report for considerable 
environmental constraints 
regarding execution of a project 
overhead transmission line 
110kv “Selac” 

BiomasterLtd., 2018 

2.  Micevski et al. ESIA for the Cicavica Wind 
Farm 

BiomasterLtd., 2018 

3. Micevski et al. Biodiversity baseline of the 
Wind Farm “Cicavica” project 

BiomasterLtd., 2019 



area (Republic of Kosovo).  

4. Micevski et al. Pre-construction Environmental 
Walk Over Survey for early 
construction works  of WF Selac 
in Kosovo 

BiomasterLtd., 2019 

5. Micevski et al.,  Wind farm “Selac”, Kosovo, 
potential impact on bird and bat 
fauna 

BiomasterLtd., 2019 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи Вкупен број:/ 
11.2 Магистерски работи Вкупен број:/ 
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. Micevski N., & B. 
Micevski 

Cacyreus marshalli (Butler, 
1898) (Lepidoptera: Lycaenidae) 
Confirmed for the Republic of 
Macedonia. 

Bull. Nat. Hist. Mus.Plovdiv, 
2017, vol. 2: 17-20 . 

2. Micevski, N., Juste, 
J. & B. Micevski, 
2018.  
 

First record of Myotis alcathoe 
von Helversen & Heller, 2001 
(Chiroptera: Vespertilionidae) in 
Macedonia.   

Barbastella,  Journal of Bat 
Research & Conservation,  
Volume 11 (1) , 2017 

3. Popovic, Micevski, 
Verovnik 
 

Effects of elevation gradient and 
aspect on butterfly diversity of 
Galiиica Mountain in south 
Mediterranean 

Animal Biodiversity and 
Conservation, vol. 44, 2020 
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образованието 
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Образование Година Институција 
Доктор на науки 2005 УКИМ-ПМФ 
Магистер 1999 УКИМ-ПМФ 
Високо 1994 УКИМ-ПМФ 
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област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природни науки Биологија Молекуларна биологија и генетика 
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однос да се наведе 
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УКИМ-ПМФ Редовен професор 
молекуларна биологија, молекуларна генетика и 
генетски инженеринг 

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. Основи на молекуларната 
биологија 

Молекуларна биологија,  Биохемија-физиологија, 
Наставна, Екологија (Институт за биологија, УКИМ-
ПМФ) 

2. Молекуларна генетика Молекуларна биологија (Институт за биологија, УКИМ-
ПМФ) 

3. Генетски инженеринг Молекуларна биологија (Институт за биологија, УКИМ-
ПМФ) 

4. Биологија на канцерот 
(изборен предмет) 

Молекуларна биологија (Институт за биологија, УКИМ-
ПМФ) 

5. Основи на молекуларната 
биологија со генетика Аналитичка биохемија (Институт за хемија, УКИМ-ПМФ) 

6. Биохемија 3 Аналитичка биохемија (Институт за хемија, УКИМ-ПМФ) 

7. 
Основи на молекуларната 
биологија (изборен 
предмет) 

Биотехнологија и прехрамбена технологија (УКИМ-
Технолошко-металуршки факултет) 

9.2.  Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Молекуларна генетика Молекуларна биологија (Институт за биологија, УКИМ-
ПМФ) 

2. Генетски инженеринг Молекуларна биологија (Институт за биологија, УКИМ-
ПМФ) 

 3. Основи на молекуларната 
биологија 

Биоинформатика (УКИМ-Факултет за информатички 
науки и компјутерско инженерство) 

4. Филогенетика и 
компаративна генетика 

Биоинформатика (УКИМ-Факултет за информатички 
науки и компјутерско инженерство) 

9.3. Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма / институција 

1. Молекуларна биологија и 
генетика на неоплазмите 

Молекуларна медицина, УКИМ-Медицински факултет 

2. Молекуларна генетика Молекуларна медицина, УКИМ-Медицински факултет 
3. Генетски инженеринг Молекуларна медицина, УКИМ-Медицински факултет  

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач /  година 

1. Pejkova S, Dzokic 
G, Tudzarova-
Gjorgova S, Panov 
S.  

Molecular Biology and 
Genetic Mechanisms in the 
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1. Раководител 
 

“Distribution of fish species from 
the genus Romanogobio in R. 
Maceodnia - response to changes in 
the environment” 
 

Ministry of Environment 
and Physical Planning 
(2019) 

 2. Учесник во проект 
 “Preparation of a Study for 

Revaluation of NP Pelister” 

"DECONS-EMA" 
DOOEL Skopje 
(2019) 

 3. Учесник во проект 
 

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

Macedonian Ecological 
Society (MES)  
ongoing (2020) 
 

 4. 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) 

 5. 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 
andMacedonian 
Ecological Society 
(MES)  
ongoing (2020) 

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

"DECONS-EMA" 
DOOEL Skopje 
(2020) 

 7. 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) 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 29 дипломски работи 
11.2 Магистерски работи 2 

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните етири/пет години 
12.1 Доказ за печатени научно-истражувачки 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. Vasil Kostov, Milica Ristovska, 
Julijana Arsovska, Maja 
Jordanovaand Dana Prelik 
 

Red-bellied Piranha Pygocentrus 
nattereri Kner, 1858 (Characidae: 
Serrasalminae) in open waters in R. 
Macedonia.  

(2016): Ecol. Mont., 8, 
2016, 64-71. 

 2. Apostolos Apostolou, Milica 
Ristovska, Spase Shumka and 
Luchezar Pehlivanov 
 

Theimplementation of the 
European Water Framework 
Directive (WFD) in SE Balkans -
development, problems and 
prospects. 

(2016):Conference 
Paper -16th Hellenic 
Conference of 
ichthyologists, 6-9 
October, Kavala, Greece 
-ISBN 978-960-98007-3-
0, At Greece, Volume: 1. 

 3. Aleksandra Cvetkovska-
Gjorgjievska , Slavčo 
Hristovski, Dana Prelic, Lucija 
Šeric Jelaska, Valentina 
Slavevska-Stamenkovic 
&Milica Ristovska 

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. B 

(2017): Biologia 72 (9): 
1059—1066(IF 0.759). 

 4. Ristovska, M., Arsovska, J., 
Kostov, V., Cvetkovska 

First record of black bullhead 
Ameiurus melas (Pisces, 

(2017): Ekol. Zašt. Život. 
Sred., Vol. 19 (11). 



Georgievska,A., Prelik, D. and 
Radevska K.  

 

Ictaluridae) in R. Macedonia. 

 5. Marina Piria, Predrag 
Simonović, Eleni Kalogianni, 
Leonidas Vardakas, Nicholas 
Koutsikos, Davor Zanella, 
Milica Ristovska, Apostolos 
Apostolou, Avdul Adrović, 
Danilo Mrdak, Ali Serhan 
Tarkan, Dragana Milošević, 
Linda N Zanella, Rigers Bakiu, 
F Güler Ekmekçi, Metka Povž, 
Kastriot Korro, Vera Nikolić, 
Rifat Škrijelj, Vasil Kostov, 
Andrej Gregori and Michael K 
Joy  

Alien freshwater fish species in the 
Balkans— Vectors and pathways 
of introduction. 

(2017): Fish and 
Fisheries. 2017:1–32. (IF 
9.01) 

 6. Martina Blinkova Donchevska, 
Jelena Hinić, Danijela Mitić – 
Kopanja,  Milica Ristovska, 
Dimitrija Sekovska, Katerina 
Rebok,  Momir Paunović, 
Valentina Slavevska-
Stamenković  
 

Ecological status assessment of 
the Sturmica River watershed 
based on macroinvertebrates - step 
towards the implementation of 
the EU Water Framework Directive 
in Republic of North Macedonia 

(2019). Water Research 
and Management. Vol 9, 
No 3-4 (2019), pp 1-12. 
ISSN 2217-5237. 

 7. Kostov, V., Slavevska-
Stamenkovic, V., Ristovska, 
M., Stojov, V. & Marić, S. 

Characteristics of the Danube 
Drainage Area in the Republic of 
Macedonia 

(2020). Human Impact 
on Danube Watershed 
Biodiversity in the XXI 
Century (pp. 381-392). 
Springer, Cham. 

 8. Cvetkovska-Gjorgjievska, A., 
Prelić, D., Hristovski, S., 
Slavevska-Stamenković, V., 
&Ristovska, M.  
 

Altitude and vegetation effects on 
epigaeic arthropod fauna from 
Belasica Mt. (South-East 
Macedonia). 

(2020). 
CONTRIBUTIONS, 
Section of Natural, 
Mathematical and 
Biotechnical Sciences, 
MASA, Vol. 41, No. 1, 
pp 5-12. 

 9. Gordon H. Copp, Lorenzo et al.  Speaking their language–
development of a multilingual 
decision-support tool for 
communicating invasive species 
risks to decision makers and 
stakeholders. 

(2020): Environmental 
Modelling & Software, 
(IF. 4.552) 104900 (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.  AleksandraCvetkovska-
Gjorgjievska , SlavčoHristovski, 
DanaPrelic, Lucija ŠericJelaska, 
ValentinaSlavevska-
Stamenkovic&MilicaRistovska 

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. B 

(2017): Biologia 72 (9): 
1059—1066(IF 0.759). 

 2. Marina Piria, Predrag 
Simonović, Eleni Kalogianni, 
Leonidas Vardakas, Nicholas 
Koutsikos, Davor Zanella, 
Milica Ristovska, Apostolos 
Apostolou, Avdul Adrović, 

Alien freshwater fish species in the 
Balkans— Vectors and pathways 
of introduction. 

(2017): Fish and 
Fisheries. 2017:1–32. (IF 
9.01) 



Danilo Mrdak, Ali Serhan 
Tarkan, Dragana Milošević, 
Linda N Zanella, Rigers Bakiu, 
F Güler Ekmekçi, Metka Povž, 
Kastriot Korro, Vera Nikolić, 
Rifat Škrijelj, Vasil Kostov, 
Andrej Gregori and Michael K 
Joy  
 

 3. Gordon H. Copp, Lorenzo   et 
al..  

Speaking their language–
development of a multilingual 
decision-support tool for 
communicating invasive species 
risks to decision makers and 
stakeholders. 

(2020): Environmental 
Modelling & Software, 
(IF. 4.552) 104900 (in 
press). 
 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

  1. Julijana Arsovska, Milica 
Ristovska, Vasil Kostov, 
Valentina Slavevska-
Stamenkovic, Aleksandra 
Cvetkovska Gjorgjievska, and 
Vesna Gershan 
 

Vertebral column as a diagnostic 
marker for gudgeons species 
(Cyprinidae: Gobioninae) from R. 
Macedonia. 

(2017): Saraevo. Book of 
Abstracts. 

  2. Vasil Kostov,Milica 
Ristovska,, Julijana Arsovska,  
Irina Ushlinovska,  
Aleksandra Cvetkovska–
Georgievska and Igor 
Bojadziev  

Origin, distribution and self-
sustaining rainbow trout 
(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 
1792) populations in R. 
Macedonia. 

(2017) : Institut za 
stocarstvo, Skopje. Book 
of Abstracts 

  3. Hinić, J., Pavlov, A., Ivanova, 
L., Arsovska J., Slavevska 
Stamenković, V., Rebok K. 
and Ristovska, M.  

Updated distribution of Astacus 
astacus (Linnaeus 1758) 
and Austropotamobius torrentium 
(Schrank 1803) in the Republic of 
Macedonia: conservation approach. 

(2017): Third conference 
of students of biology, 
ecology and 
environmental protection 
“EkoBioMorfa 2017”. 
24-26 November 2017. 
Book of Abstracts. 

  4. Arsovska J., Ristovska M., 
Kostov V., Slavevska-
Stamenkovic V., Cvetkovska 
Gjorgjievska V. and Hinikj J.,  

Application of bone architecture in 
taxonomic distinction between 
gudgeon species from R. 
Macedonia. 

(2018): 13th Croation 
Biological Congress with 
international 
participation, 19-
23.09.2018, Porec, 
Croatia. Book of 
abstracts. 

  5. Arsovska, Ј., Ristovska, М., 
Kostov, К., Slavevska-
Stamenkovic, V., Hinikj, J., 
Manevska, I.   

Application of osteological 
characters of postcranial skeleton 
in taxonomic distinction of the 
gudgeon species from R. 
Macedonia. 

(2018): Biosfera, Second 
Biological Sciences 
Students' Conference, 
September, 2018. 
Ljubljana, Slovenia. 
Book of Abstracts.   

  6. Arsovska, Ј., Ristovska, М., 
Kostov, К., Simonović, P., 
Slavevska Stamenkovic, V. 
and Cvetkovska Gjorgjievska, 
A.  

Useful osteological characters for 
identification of gudgeon species 
from R. Macedonia 

(2018): Drugi kongres 
biologa Srbije, 
September 2018, 
Kladovo, Serbia. Book of 
Abstracts. 
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4. LEVKOV, Z., Vidaković, D., Cvetkoska, 
A., Mitić-Kopanja, D., Krstić, S., Van de 
Vijver, B. & Hamilton, P. B. 
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Austrian Academy of 
Sciences (2019-2021) 

4. Cantonati, M., Lange-Bertalot, H., Van de 
Vijver, B., Levkov. Z. 
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Taxa: Ecological 
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Characterization 
(NATEC) 

Ministry of Education, 
University and Research 
(2018-2022) 

5. Melovski, Lj., Matevski, V., 
Kostadinovski, M., Levkov, Z., 
Hristovski, S. Stamenkovic-Slavevska, V. 

Strengthening the 
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implementation of 
Natura 2000. 
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Number 
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ПМФ, УКИМ 

3.  Вреднување на 
екосистемските услуги 
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3. Jovanovska, D., Slavevska-
Stamenković, V., Avukatov, 
V., Hristovski, S., & 
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of Macedonia 

Bulletin of 
environmental 
contamination and 
toxicology, 2018, 
101(3), 392-397. 
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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) 
(Limnephilidae) from the Hellenic 
Western Balkans 

Journal of the 
Entomological Research 
Society, 20: 11-19, 2018 

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 

Acta Zoologica Bulgarica, 67 
(3): 443-446, 2015 



Republic of Macedonia 
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., & 

Applicability of the 
‘Watershed Habitat 
Evaluation and Stream 

International Journal of River 
Basin Management, 1-10, 2019 



Melovski, L.  Integrity Protocol’ (WHEBIP) 
in assessment of the stream 
integrity in Bregalnica River 
Basin.  

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. 
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 

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 

International Conference 
Adriatic Biodiversity 
Protection – AdriBioPro2019, 
7-10 April 2019, Kotor, 



crustacean, freshwater mussel 
and dragonfly species in 
Republic of Macedonia 

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 
образованието односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година Институција 
Дипломиран 
професор по 
биологија 

1998 
 

Институт за 
биологија/ПМФ, 
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6. 

Подрачје, поле и област на научниот 
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7. 
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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 
Хистологија и ембриологија 
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Биологија-хемија/Институт за биологија 
/ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
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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. 
 

Структура и функција на клетката 
Стереологија и алометрија 
Одбрани поглавја од микроскопски 
техники 

Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
Биологија/Институт за биологија /ПМФ 
 



4. 
5. 
6. 
7. 

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 

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. 
6. 
7. 

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 на развиток 
Хистолошка анализа 

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 

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., 
Rebok, K., 
Dinevska‑ Ќovkarovska, 
S., Melovski, Lj. 

Heavy metals in water and sediments 
of Crn Drim river. 

Macedonian Journal of 
Ecology and Environment, 
(2019), 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, 
Violeta Boškovska, 
Katerina Rebok, Suzana 
Dinevska-Ќovkarovska, 
Ljupčo Melovski 

Accumulation of heavy metals in 
some organs in barbel and chub from 
Crn Drim river in the Republic of 
Macedonia. 

Bulletin of environmental 
contamination and 
toxicology (2018) 

3. 

Jordanova Maja, 
Katerina Rebok, Zrinka 
Dragun, Sheriban 
Ramani, Lozenka 
Ivanova, Vasil Kostov, 
Damir Valić, Nesrete 
Krasnići, Vlatka 
Filipović-Marjanović, 
Damir Kapetanović 

Effects of heavy metal pollution on 
pigmented macrophages in kidney of 
Vardar Chub (Squalus vardarensis 
Karaman). 

Microscopy Research and 
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биологија - генетика Универзитет „Св. Климент 
Охридски“, Р.Бугарија 

Доктор на биолошки 
науки 

2018 Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Поле Подрачје Област 
Природно-математички 
науки 

Биологија Молекуларна биологија и генетика 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Поле Подрачје Област 
Природно-математички 
науки 

Биологија Молекуларна биологија и генетика 

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 

Доцент од областа на молекуларна биологија и 
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. Молекуларна биологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
2. Основи на молекуларната биологија Биологија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
3. Основи на молекуларната биологија Хемија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
4. Молекуларна биологија со генетика Хемија/ПМФ, УКИМ, Скопје 
5. Биохемија III Хемија/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. Методи во молекуларната биологија 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.  Hasan Т, Pakovski К, 
JosifovskaS, BaloskiM, 
NedeskaMinovaN, DonevaD, 
TrajkovskaI, VolkanoskaC, 
NeshkovskaR, PanovS 

Association of the APOE gene 
polymorphism with diabetic 
nephropathy.  

International Medical Journal 
Medicus.2019;24 (2) . 

2.  Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Malinov M, 
Kaneva A, Panov S, 
Toncheva D.                  

Genetic profiling of a patient 
with a complexphenotype 
revealed variants in the CPT2 
gene. 

International Medical Journal 
Medicus. 2018; 23(1):44-48.  

3.  Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Malinov M, 
Kaneva A, Panov S, 
Toncheva D.  

Double heterozygosity of 
novel variants found in 
patients with severe clinical 
phenotype of cardiovascular 
disorders.  

Biotechnology and 
Biotechnology Equipment. 
2018; 32 (3): 679-685.  

4.  Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Malinov M, et al.  

Mutations in the ACTA2 gene 
detected by next generation 
sequencing in patients with 
pathology of great vessels. 

Genetics and Plant 
Physiology. 2018; 8(1-2):62-
67. 

 5.  Zejnullahu V, Zejnullahu Va, 
Josifovska S, Vukovik N, 
Pakovski K, Panov S.  

Correlation of hTERT 
expression with cervical 
cytological abnormalities and 
Human papillomavirus 
infection. 

Contributions. Sec of Med 
Sci. 2017; 38 (3). 

10.2 
 
 

Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 



 
 
 
 

1. 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 

2. 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 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи Вкупен број: / 
11.2 Магистерски работи Вкупен број: / 
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. Hasan Т, Pakovski К, 
JosifovskaS, BaloskiM, 
NedeskaMinovaN, DonevaD, 
TrajkovskaI, VolkanoskaC, 
NeshkovskaR, PanovS 

Association of the APOE gene 
polymorphism with diabetic 
nephropathy.  

International Medical Journal 
Medicus. 2019;24 (2) . 

2. Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Malinov M, 
Kaneva A, Panov S, 
Toncheva D. 

Genetic profiling of a patient 
with a complex phenotype 
revealed variants in the CPT2 
gene.  

International Medical Journal 
Medicus. 2018; 23(1):44-48. 

3. Hasan T, Trajkovska I, 
Balovski M, Minova N, 
Volkanovska Ilievska C, 
Doneva D, Pakovski K, 
Josifovska S, Panov S.  

Angiotensin-converting 
enzyme gene (I/D) 
polymorphism in association 
with Diabetic Nephropathy. 

International Medical Journal 
Medicus. 2018; 23(3): 233-
238. 

4. Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Malinov M, et 
al.  

Mutations in the ACTA2 gene 
detected by next generation 
sequencing in patients with 
pathology of great vessels. 

Genetics and Plant 
Physiology. 2018; 8(1-2):62-
67. 

5. 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 
Physiology. 2018; 8(1-2):88-
93. 

6. Zejnullahu V, Zejnullahu Va, 
Josifovska S, Vukovik N, 
Pakovski K, Panov S.  

Correlation of hTERT 
expression with cervical 
cytological abnormalities and 
Human papillomavirus 
infection. 

Contributions. Sec of Med 
Sci. 2017; 38 (3). 

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. Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Malinov M, 
Kaneva A, Panov S, 
Toncheva D.  

Double heterozygosity of 
novel variants found in 
patients with severe clinical 
phenotype of cardiovascular 
disorders.  

Biotechnology and 
Biotechnology Equipment. 
2018; 32 (3): 679-685. 
IF2018=1,097 

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1.  Josifovska S., Vazharova R., A newly detected variant in European Human Genetics 



Balabanski L., Malinov M., 
PanovS, Ganev M, Toncheva 
D. 

the MYBPC3 gene in a 
patient with hypertrophic 
cardiomyopathy 

Virtual Conference 
ESHG 2020 
6–9.6.2020 

2.  Hasan T,  Josifovska S, 
Trajkovska I, Doneva D, 
Nedeska N, Volkanovska 
Ilijevska C. 

Association of the APOE gene 
polymorphism with diabetic 
nephropathy 

European Society of  
Endocrinology Conference 
5 - 9 .9.2020 

3.  Tusevski, O., Todorovska, 
M., JosifovskaS., 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.Софија, 
Бугарија . 2-4.10.2019 

  4.  Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Malinov M et 
al. 

Double heterozygosity in a 
group of patients with rare 
cardiovascular diseases. 

European Human Genetics 
Conference. Гетеборг, 
Шведска.15-18.6.2019 

  5.  JosifovskaS, VazharovaR, 
BalabanskiL, MalinovM, 
KanevaA, PanovS, 
TonchevaD.  

Variants in the Elastin and 
Titin genes detected in a 
suspected Marfan syndrome. 

Second Young Scientists 
Seminar on Genetics with 
International participation. 
Софија, Бугарија. 3-
5.10.2018 

  6.  HasanT, TrajkovskaI, 
BalovskiM, MinovaN, 
VolkanovskaIlievskaC, 
DonevaD, PakovskiK, 
JosifovskaS, PanovS 

Angiotensin-
convertingenzymegene (I/D) 
polymorphisminassociationwi
thDiabeticnephropathy 

Second Young Scientists 
Seminar on Genetics – 
SGIP2018. Софија, Бугарија. 
3-5.10.2018 

  7.  Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Malinov M et 
al.  Genetics  

Andersen-Tawil syndrome 
revealed by next generation 
sequencing in a patient with 
Long QT syndrome.  

European Human Conference. 
Милано, Италија. 16-
19.6.2018. 

  8.  Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Malinov M, 
Kaneva A, Panov S, 
Toncheva D.  

Mutations in ACTA2 gene 
detected by next generation 
sequencing in patients with 
pathology of great vessels. 

First Young Scientists 
Seminar on Genetics. Софија, 
Бугарија. 24.11.2017. 

 
 

 9.  Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Malinov M et 
al.  

Pathogenic mutations in 
APOB and LDLR genes in 
two families with 
hypercholesterolemia. 

First Balkan Conference on 
Personalized Medicine. 
Софија. Бугарија. 26-
27.10.2017. 

  10.  Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Malinov M et 
al.  

Genetic heterogenety of 
cardiovascular diseases 
associated with pathology of 
great vessels. 

12th Balkan Congress of 
Human Genetic and 8th 
National Conference for Rare 
Diseases. Пловдив, Бугарија. 
8-10. 9.2017. 

  11.  Josifovska  S,  Vazharova  
R, Balabanski  L,  Malinov  
M  et  al.   

Digenic  heterozygous 
occurrence of two novel 
variants detected by next 
generation sequencing in 
patient with hypertrophic 
obstructive cardiomyopathy.  

European Human Genetics 
Conference. Копенхаген, 
Данска. 27 –30. 5.2017 

  12.  BalabanskiL,VazharovaR, 
Karachanak-YankovaS,  
AtanasoskaM, JosifovskaS. 

Characterisation of the 
mutational spectrum of 24 
Bulgarian women with 
ovarian cancer.  

European Human Genetics 
Conference.Копенхаген, 
Данска. 27 – 30. 5.2017 

  13.  Josifovska S, Vazharova R, 
Balabanski L, Ivanov S. et al.  

Detection of known and novel 
cardiovascular  diseases  gene  
variants  by  next  generation  
sequencing  in  terms  of  
improved treatment and 
prognosis. 

European Human Genetics 
Conference. 
Барселона,Шпанија. 21 – 24. 
5.2016  

  14.  Vazharova  R,  Balabanski  
L,  Ivanov  S,  Andonova 

NGS - promises and obstacles 
in study of patients with 

European Human Genetics 
Conference. Барселона, 



 
 
 

MB,  Ivanova  MB, 
Singeriska  I. Bradinova I, 
Josifovska S et al.  

inborn errors of metabolism. Шпанија. 21 - 24, 05.2016 
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Прилог бр. 5 
Додаток на диплома 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје 

Природно-математички факултет 

 
  

ДОДАТОК НА ДИПЛОМАТА 
 

 

 
4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 

4.1. Начин на студирање (редовни, 
вонредни) 

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти со 
самофинансирање на трет циклус студии на Институтот за 
биологија. 

1. Податоци за носителот на дипломата 
1.1.  Име  
1.2.  Презиме  
1.3.  Датум на раѓање, место и држава на 

раѓање  

1.4.  Матичен број  

2. Податоци за стекнатата квалификација 

2.1.  Датум на издавање  

2.2.  Назив на квалификацијата 

Стручен назив:  Доктор по биолошки науки - таксономија 
Кратенка: Д-р биол. науки - таксон. 
Стручен назив на англиски: PhD in Biological Sciences -
Taxonomy 
Кратенка на англиски: PhD Biol. Sci. - Taxon. 

2.3.  Име на студиската програма, односно 
главно студиско подрачје, поле и 
област на студиите 

Студиска програма по биологија, модул  таксономија 
Научно-истражувачко подрачје: Природно-математички 
науки (1) 
Научно поле: Биологија (102)  
Научна област: Таксономија (Друго 10215) 
 

2.4.  Име и статус на 
високообразовната/научната установа 
која ја издава дипломата 

Природно-математички факултет, Скопје 
Јавна високообразовна установа 

2.5. Име и статус на 
високообразовната/научната установа 
(доколку е различна) која ја 
администрира дипломата 

Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје 
 

2.6.  Јазик на наставата македонски 

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 
3.1.  Вид на квалификацијата 

(академски/стручни студии) Академски (докторски) студии 

3.2.  Степен (циклус ) на квалификацијата Трет циклус (VIII) 

3.3.  Траење на студиската програма: 
години и ЕКТС кредити 3 година (6 семестри), најмалку 180 ЕКТС 

3.4. Услови за запишување на студиската 
програма 

На студиската програма од третиот циклус докторски студии право за 
запишување имаат лица кои ги исполнуваат условите цитирани во 
ПРАВИЛНИК за условите, критериумите и правилата за запишување 
и студирање на трет циклус академски студии - докторски студии на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје, објавен во 
Универзитетски гласник Бр. 530, 31 декември 2020. Условите и 
критериумите за запишување на студентите на студии на 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” ги пропишува Ректоратот на 
Универзитетот во согласност со законските прописи и  
препораките на Министерството за образование и наука 
 



4.2. Барања и резултати на студиската 
програма 

Студиската прогрaма содржи вкупно 8 предмети (2 задолжителни и 6 
изборни предмети, од кои 1 се избира од слободната листа изборни 
предмети на УКИМ) и докторска дисертација. Задолжителните и 
изборните предмети од листата на УКИМ се со 3 кредити, а сите 
изборни од единицата носат 6 кредити По положувањето на сите 
предвидени испити докторандот јавно ја брани својата докторска 
дисертација. По завршувањето на студиите докторот по биолошки 
науки се стекнува со знаења за управување, конзервација и заштита на 
животната средина, природата и биолошката разновидност, како и 
рационално и одржливо искористување на природните ресурси и 
екосистемите и просторно планирање. Стекнува искуство самостојно 
да врши оценка на влијанијата на различни инвестициони програми 
врз биолошката разновидност и природните екосистеми. Стекнатите 
знаења може да ги примени во научно-истражувачки институции, 
индустриски капацитети, спроведување на законски процедури за 
заштита на биолошката разновидност. 

4.3. Податоци за студиската програма 
(насока, модул, оценки, ЕКТС 
кредити) 

Прилог 1. Уверение за положени испити.  
Листа на положени испити, вклучително и докторска дисертација, 
оценки, ЕКТС кредити и просечен успех. 

4.4. Систем на оценување (шема на 
оценки и критериуми за добивање  на 
оценките) 

5  (пет) (F) / до 49 бодови (не ги исполнува минималните критериуми) 
6 (шест) (Е)/од 50 до 60 бодови (ги исполнува минималните 

критериуми) 
7  (седум) (D)/од 61 до 70 бодови (потпросечно, со недостаци) 
8   (осум) (C) / од 71 до 80 бодови (просечно) 
9   (девет) (B) / од 81-90 бодови (натпросечно, со мали недостатоци) 
10 (десет) (А) / од 91-100 бодови (одличен) 

4.5. Просечна оценка во текот на студиите 
Просечната оценка во текот на студиите се изведува како средна 
вредност од постигнатиот успех по сите предмети, и се изразува со 
децимален број, пресметан до две децимали. 

5. Податоци за користење на квалификацијата 

5.1. Пристап до понатамошни студии 
 
Академските докторски студии претставуваат конечна квалификација 
 

5.2. Професионален статус (ако е 
применливо) 

Звањето доктор по биолошки науки (таксономија) е основа за 
професионален статус во домашни и меѓународни  субјекти- различни 
институции за апликативна и истражувачка работа, но и научни 
институции, лаборатории, музеи, соодветни министерства и нивни 
подрачни единици. 

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 
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Bps ocnoea Ha qneH 71 c;raa 2 anunea 4 r qnen 104 crag 2 o4 3axoHor 3a BncoKoro
obpaaoeaHne ("Cnyx6eH eecHLrK Ha Peny6nrxa Maxegoumja" 6poj 35/08, 10318, 2619,
83 /09 ,  99 /09 ,115110,  17111,51111,  123112,  15113,  24113,  41114,  116114,  130114,  10115,
20115,98/15, 154115, 30/2016, 127116),  og6opor 3a aKpe4hraquja vt  eaanyaqmja Ha
Bt4coKoro o6pa3oBaHhe Ha Peny6nrxa MaKe,qonuja, na cBojara 5 ce4nraqa ogpxaHa Ha
01 .03.201 8 rognua, .qoHece

PETI IEHt / IE

3a aKpeguratyia Ha crygucKhra nporpaMa Snonornja - TaKcononarja, Tper qnKnyc
cryAnn Ha [lpupogtlo - MareMarnvxu-$aKynrer npH Ynneeprurer ,,C8. Kvrpr,rn u
Merognj" eo Cxonje

1. Ce aKpeAnrt4pa crygt4cKara nporparvra Euon oruja - TaKcoHonauja, Tper qnKnyc
GryrqHM Ha llpupogno - MareMarnqKu Saxynrer npr Ynraeepsnrer ,,Ce. Kr,rpran ,1
Merognj" Bo Cronje cornacHo Knacr,r$mxarlr,rjara Ha HayqHo-r4crpaxyBaqKr nogpavja,
noflhFba tt o6.nactrrt cnopeA rvrefyr-rapognara OpacKarileBa. xnacNsnraqraja roja e AaAeHa
KaKo [lpunor 1 na Ype.q6ara 3a HopMarrBnre i l craHgapghre 3a ocHoBabe Ha
ahcoxoo6pasoBHt4 ycraHoBt4 t4 3a BpueHre BhcoKoo6pasoaHa gejnocr (,,Cnyx6eu BecHhK Ha
Peny6nuxa Maxe4onwja" 6p.103/10, 1GBl10 n 10111).

2. CtygtttcKara nporpaMa oA ToLrKa 1 Ha oea pelueHne e Bo rpaehbe og 3 rogmHr
(u:ecr cevrecrpn).

3. l-lo 3aBpueHnre cryAt4lr Ha cryAr4cKara nporpaMa oA ToqKa 1 og oea peureHile,
cryAeHror ce creKHyBa co 180 EKTC u co 3BaFbe:
- f loxrop no 6uonouKh HayKh - raKcoHonanja
HayvHo - LrcrpaxyBaqKo noiprl" ' l- lprapogr-ro - MareMarnuxn nayxvt ,,-" 'Hayvuo_14cTpaXyBaL |Konone:5 ronorn ja . l . j . . : .
Hayvno - rlcrpaxyBaqKo o6nacr:

4. Axpegr,rraqujara ia Crygr,rcrara nporpaMa oA roqKa 1 Ha osa p"ren*e * ." nbprog
oA rph (l l l  qr,rxnyc) yve6nr,r roALrHi4, nounyeajxn o4 yve6nara2o1glzoig......

5. Cea peueHhe 
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O6pa3noxeHhe

Bps ocHoBa Ha AoHeceHara ognyKa Ha HacraaHo_HayLtHl4or coBer Ha
llpnpogHo - MareMar[LtKt4 $axynrer, Tper qtaKlryc cryRilcrhre nporplnrra ,,Eronornja -
raKcoHoMl4ja", Ha 30.01 .2018 roAhHa Ao Ogbopor sa aKpeArraquja vr eBaJ'tyaqil ja Ha
B14coKoro o6pasoeanre Bo PM ,qocraBil npeAnor 3a npr,r6akar+e Ha ena6opir 3a
aKpe4 nra Ll nja na n pe.qMerH ara cry,q n cKa n po rpaMa.

Og6opor 3a aKperqnrarlraja n eBanyaqnja na BilcoKoro o6paeoeanile Bo pM, Ha 4
ceAHHqa oApxaHa ua 15.03.2018, Soprvrupa crpyltHa KoMl4cl4ja sa oqenKa Ha AocraBeHnor
npeAnor r Bp3 ocHoBa Ha no3nrhBHara oqeHKa coApxaHa 14 h3BeuJTajor Ha crpyr.tHara
ron,trcnja, Ha caojara 5 ce.qHilqa oApxaHa Ha 01.03.201g ro,qhHa, oAnyLr4 KaKo Bo
,qi lcno3L1Tl4BOT Ha OBa peueHile.

[lpercegaren
na Og6opor 3a aKpeAhraqvja u eaanyaqraja

Ha BhcoKoro o6pasoBaHile

*ro"r41'rnaAo KaM6oecxil
i l l  ,lra
It
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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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