
СООПШТЕНИЕ  
 

Уписот на зимскиот семестар од академската 2020/2021 година ќе се изведува согласно упатствата 

објавени од Службата за студентски прашања (http://www.pmf.ukim.edu.mk/). 

Подолу се дадени податоци за изборните предмети за студиската програма Биохемија и 

физиологија во секој од семестрите кои се запишуваат. Изборот што овде ќе биде направен, треба да 

биде внесен при уписот преку i-Know системот. 

 

Студентите кои запишуваат 1. семестар, покрај задолжителните предмети, треба задолжително 

да ги запишат и следните изборни предмети: 

БФ1101 Физика за биолози 
проф. д-р Ристе Попески 
Димовски 

2+2 4 

БФ1103 Анатомија на човек проф. д-р Милица Ристовска 2+2 4 

БФ1102 
Математика со 
биостатистика 

проф. д-р Весна Манова-
Ераковиќ 

2+2 4 

 

 

Студентите кои запишуваат 3. семестар, покрај задолжителните предмети, треба задолжително 

да ги запишат и следните изборни предмети: 

БФ3106 Типологија на животни 1 проф. д-р Стое Смиљков 2+2 4 

БФ3107 Алгологија и микологија проф. д-р Светислав Крстиќ 2+2 4 

  

 

Студентите кои запишуваат 5. семестар, покрај задолжителните предмети, треба да запишат и 

еден изборен предмет од листата дадена подолу. Исто така, треба да ги запишат своето име и презиме и 

избраниот предмет во следниот формулар: https://forms.gle/rQyNXmgwJGBnvrNz9 

БФ0209 
Исхрана и метаболизам кај 
растенијата 

проф. д-р Ленка Цветановска 2+2 4 

БФ0215 Биологија на развиток проф. д-р Милица Ристовска 2+2 4 

БФ0203 Броматологија проф. д-р Ицко Ѓоргоски 2+2 4 

БФ0205 Меѓуклеточни комуникации проф. д-р Митко Младенов 2+2 4 

БФ0210 Биологија на канцерот проф. д-р Сашо Панов 2+2 4 

 

 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/
https://forms.gle/rQyNXmgwJGBnvrNz9


Студентите кои запишуваат 7. семестар, покрај задолжителните предмети, треба да запишат и два 

изборни предмети од листата дадена подолу. Исто така, треба да ги запишат своето име и презиме и 

избраните предмети во следниот формулар: https://forms.gle/rQyNXmgwJGBnvrNz9 

БИ0339 Култура на анимални ткива проф. д-р. Биљана Миова 2+2 4 

БИ0328 Цитогенетика проф. д-р Гордана Димеска 2+2 4 

БИ0324 
Метаболички инженеринг 
на растенијата 

доц. д-р Оливер Тушевски 2+2 4 

БИ0358 Охридско Езеро проф. д-р Златко Левков 2+2 4 

БИ0345 Имуногенетика проф. д-р Ицко Ѓоргоски 2+2 4 

БИ0337 
Анимална стрес 
физиологија 

проф. д-р Сузана Диневска-
Ќовкаровска 2+2 4 

БИ0325 Биоми 
проф. д-р Александра 
Цветковска-Ѓорѓиевска 2+2 4 

 

Ве молам внимателно следете ги приложените упатства. 

 

Координатор за насоката „биохемија и физиологија“ 

 

https://forms.gle/rQyNXmgwJGBnvrNz9

