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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/повторна 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 прв циклус на четиригодишни студии со 240 ектс, 

студиска програма Астрономија и астрофизика Природно-математички факултет / Институт за 

физика при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со уредбата за 

националната рамка на високообразовните квалификации 

 

5.1. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 240 ектс, 

студиска програма Астрономија и астрофизика, Природно-математички факултет / Институт за 

физика при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со уредбата за 

националната рамка на високообразовните квалификации 

 

5.2. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии со 240 ектс, 

студиска програма Астрономија и астрофизика, Природно-математички факултет / Институт за 

физика 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. Податоци за просторот предвиден за реализација на студиската програма Астрономија и 

астрофизика, организирана на  Природно-математичкиот факултет/Институт за физика 

 

9. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма Астрономија и астрофизика, 

на  Природно-математичкиот факултет/Институт за физика 

 

10. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската програма во периодот од 

последнат акредитација 

 

11. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература  

12. Информација за веб-страница  
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13. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на наставата  

14. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со 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)  

 

15. Усогласеност на формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците со 

специфичноста на студиската програма, односно со профилот и квалификацијата на наставно-

научниот кадар 

 

16. Соодветност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и специфичните 

дескриптори 

 

17. Усогласеност на теоретската и практичната настава со целите на студиската програма  

18. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за високо образование и 

споредливост со програмите на европски високообразовни институции 

 

 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 

 

ПРИЛОГ 

БР. 3  

Содржина на предметните програми  

ПРИЛОГ 

БР. 4  

Податоци за наставниците што изведуваат настава на студиска програма од прв, втор 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 

 

Копија од решението за акредитација на високообразовната установа издадено од одборот за 

акредитација и евалуација на високото образование на република македонија 

 

ПРИЛОГ 

БР. 8 

Договори за закуп  

ПРИЛОГ 

БР. 9 

 

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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  Прва акредитација 

 x Повторна акредитација 

   

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНЕСУВАЧОТ НА БАРАЊЕТО 
Назив на високообразовната установа  

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

Адреса/Седиште 

Ул. „Архимедова“ бр. 3 – Скопје 

ЕМС  Матичен број 

6462618   

Телефон  Факс 

3249-806  3228-141 

Електронска пошта          
            
        Веб-страница на установата 

pmf@pmf.ukim.mk  www.pmf.ukim.edu.mk 

2.1.  ПОДАТОЦИ ЗА ОСНОВАЊЕТО НА ВИСОКООБРАЗОВНАТА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТ 

Назив на основачот Собрание на Република Македонија 

 

Назив на актот за основање Закон на Универзитетот во Скопје 

 

Број и датум на актот за основање 
Бр. 4/1949 Службен весник на  
Народна Република Македонија 

 

Промени  во основачките права 
(називи на првиот основач и на правните 
следбеници на основачот) 

/ 

Број и датум на Решението за исполнување на 
условите за почеток со работа и дејност издадено 
од Министерството за образование и наука на 
Република Северна Македонија 

/ 

Број и датум на Решението за акредитација на 
високообразовната установа издадено од Одборот 
за акредитација и евалуација на високото 
образование на Република Северна Македонија 

/ 

Број и датум на Решението за упис на 
високобразовната установа во Централниот 
регистар  

/ 
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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, втор 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 Македонија бр.83/2009); 
9. Правилник за поблиските критериуми и надлежноста на одборите за соработка и доверба со јавноста 

(Службен весник на Република Македонија бр. 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. Решение за акредитација на високообразовната установа издадено од Одборот за акредитација и 

евалуација на високото образование на Република Македонија и 
19. Други акти. 

 

  



Астрономија и астрофизика                                                                                          Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

9 
 

Список на задолжителни компоненти што треба да ги поседуваат студиските програми 
 

1. Карта на високообразовната установа 
 

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

13-9101/4 од 
14.08.2013 

студиска програма: 
математичка економија 

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

13-9101/4 од 
14.08.2013 

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 
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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. 

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  

просторно планирање  08-345/4 од  
12.5.2021 г. 

Во постапка 

 
ЕТНОЛОГИЈА И АНТРОПОЛОГИЈА 

етнологија и антропологија 17-530/2 од 
16.10.2018 

УП 1 бр. 14-2873 од 
18.1.2019г. 
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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 

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 
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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 
Студиска програма по етнологија и антроплогија 
Етнологија и антропологија 
Менаџмент и заштита на културно наследство 
Студиски програми по информатика (4-годишни студии) 
Информатичко образование 
Компјутерски науки 
Информациски системи 
Програмско инженерство 
Компјутерски архитектури и мрежи 
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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 
Просторно планирање  
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  



Астрономија и астрофизика                                                                                          Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

15 
 

применета математика-математичка статистика, актуарство и математичко 
моделирање во економија 
Студиски програми по физика 
применета физика,  
теориска физика,   
медицинска физика,  
геофизика,  
метеорологија,  
астрономија и астрофизика 
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  
+ 6 амфитеатри со површина од      2.560,74 m2 
-површина по запишен студент m2  2.23 m2  
-вкупна површина на опитни станици м2 5.169,67  m2                                
-други простории:  простории за академскиот кадар и други вработени 
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Податоци за опремата за 
изведување на наставната 
и истражувачката дејност 

краток опис на опремата: 
.три атомски апсорпциони спектрометри; инфрацрвени инструменти (FT 
интерферометар и класичен спектрофотометар); Микро-раман спектрометар; 
ултравиолетови/видливи спектрофотометри; гасен хроматограф; гасен 
хроматограф со масен детектор; течен хроматограф (HPLC); течен хроматограф 
со масен детектор; два електрохемиски инструменти (потенциостат/галва-
ностат); 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 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 UNICAM PYE SPF 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 вакуумско 
напарување; 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 
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- 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 
- Сеизмолошка опсераваторија – 3 
- студии по информатика 2 

Број на лица во 
соработнички звања - асистенти – 15 

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

Податоци за учебната 2016/2017 година: 

МАТЕМАТИКА  

Редовни студенти 
I година: 35 
II година: 23 
III година: 26 
IV година: 22  
IX- XV семестар: 30 

Вонредни студенти и Проект 35/45 
I година: 1 
II година: / 
III година: 1 
IV година: 1 
IX- XV семестар: 3 

МАТЕМАТИКА-ИНФОРМАТИКА  

Редовни студенти 
I година: 3 
II година: 2 
III година: 3 
IV година: 2  
IX- XV семестар: 3 

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

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

ДВОПРЕДМЕТНИ СТУДИИ  (МАТЕМАТИКА-ФИЗИКА) 

Редовни студенти 
I година: 3 
II година: 2 
III година: / 
IV година: 2  
IX- XV семестар: 7 

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

 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: 12 
III година: 14 
IV година: 23 
IX- XV семестар: 14 

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

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИФ):   4,6 
ХЕМИЈА  
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Однос наставник: 
студенти (број на 
студенти на еден 
наставник) за секоја 
единица одделно / 
Институт за хемија 

Редовни студенти 
I година: 47 
II година: 31 
III година: 38 
IV година: 38  
IX- XV семестар: 54 

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

 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: 83 
II година: 83 
III година: 71 
IV година: 63  
IX- XV семестар:152 

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

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: 3 
II година: / 
III година: / 
IV година: 1  
IX- XV семестар: 4 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 3 
II година: / 
III година: / 
IV година: / 
IX- XV семестар: 1 

 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: 106 
II година: 65 
III година: 70 
IV година: 63  
IX- XV семестар:92 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 5 
II година: 9 
III година: 10 
IV година: 6 
IX- XV семестар: 12 

 Однос наставник: студенти (бр. на студ. на еден наставник за ИГ):  36,5 
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: 7 
II година: 9 
III година: 6 
IV година: 4  
IX- XV семестар: 17 

Вонредни студенти и Проект 
35/45 
I година: 6 
II година: 1 
III година: / 
IV година: 3 
IX- XV семестар: 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: / 
II година: / 
III година: 1 
IV година: 1  
IX- XV семестар: 8 

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

ИНФОРМАТИКА (тригодишни студии)  
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Редовни студенти 
I година: / 
II година: / 
III година: / 
IX- XV семестар: 20 

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

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

Податоци за последната 
спроведена надворешна 
евалуација на установата 

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

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 од изминативе 4 години. Покрај тоа, дел од научниот 
кадар на ПМФ е носител на престижни државни награди, како што се, на пример, 
наградата Гоце Делчев и наградата за најдобар научник на Претседателот на Р. 
Македонија, потоа, награди на УКИМ, како што се наградата „Св. Кирил и 
Методиј“ и плакети за заслуги,  потоа наградата на МАНУ за најдобар млад 
научник итн. 

 



Астрономија и астрофизика                                                                                          Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

20 
 

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

1 Назив на студиската програма   АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА 

2 Назив на единица на Универзитетот Институт за физика, Природно-математички факултет 

3 Научно подрачје  
(Фраскатиева класификација) 

Природно-математички науки 

4 Научно поле и научна, стручна или 
уметничка област  
(Фраскатиева класификација) 

Поле: 101 Астрономија, 103 Физика 
Област: 10100 Астрономија, 10104 Астрофизика, 10300 
Физика 

5 
Вид на студии 

Прв циклус на додипломски академски 
студии по астрономија и астрофизика 

6 Оптовареност на студиската 
програма изразена во ЕКТС- 
кредити  

 
240 ЕКТС-кредити 

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

 
VI 

8 Академски или стручен назив 
(профил) со кој се стекнува 
студентот по завршувањето на 
студиската програма 

Дипломиран инженер по физика – астрономија и 
астрофизика 
 

9 Академски или стручен назив на 
англиски јазик што студентот го 
добива по завршувањето на 
студиската програма 

 
Bachelor of Science in Astronomy and Astrophysics  

10 Времетраење на студиите  
(во студиски години)  

4  

11 Учебна година во којашто ќе започне 
реализацијата на студиската 
програма  

2022/23  

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

10 

13 Јазик на кој ќе се изведува наставата Македонски јазик 
 

14 Дали студиската програма се 
поднесува за акредитација или за 
повторна акредитација 

 
Повторна акредитација 

15 

Начин на финансирање на 
предложената студиска програма 

Кандидатите се запишуваат  на студиите на Институтот за 
физика, како редовни студенти финансирани од државата со 
износ на годишна школарина 200 евра, редовни студенти со 
кофинансирање со износ на годишна школарина 400 евра или 
странски студенти со годишна членарина 1500 евра. 
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3.  Цел и оправданост за воведување на студиската програма      

Фундаменталните науки отсекогаш биле основа за техничко-технолошки развиток на 
општеството. Астрономијата е една од најстарите природни науки. Настаната во почетокот на 
развојот на првите цивилизации, од неминовниот интерес на човекот за ѕвезденото небо, во текот 
на повеќе милениуми таа се развила во современа, технолошки софистицирана наука за 
вселената и нејзиниот развиток. Како резултат на базичната поврзаност на астрономијата со 
физиката, која е неопходна за анализа на структурата на сложените вселенски процеси, на 
почетокот на минатиот век втемелени се основите на астрофизиката. Податоците кои се собираат 
од меѓународните мрежи на оптички, радио и други видови на телескопи, поставени на 
површината на Земјата или во нејзината орбита, чинат огромна база за чија обработка се 
потребни голем број на меѓународни експерти. Последните години, физичките и хемиските 
лаборатории во целиот свет дел од времето го посветуваат на експерименти од областа на 
астрофизиката. Нивна цел се истражувања кои ќе помогнат во одгатнувањето на информациите 
кои вселенските телескопи и мисии секојдневно ги испраќаат до астрономските центри. Голем 
број на астрофизичари се посветени и на теориски истражувања и моделирање на внатрешноста  

16 

Услови за запишување на студиската 
програма (посебно за редовните, за 
вонредните и за странските 
студенти) 

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 на Република Северна 
Македонија.   
Завршено четиригодишно средно образование со 
државна /меѓународна  матура/ училишна матура 
во гимназиско образование или завршен испит 
по завршено соодветно стручно средно 
образование со четиригодишно траење, 
училишна матура или завршен испит по 
завршено соодветно стручно средно образование 
со четиригодишно траење, завршено 
четиригодишно средно образование во 
претходните учебни години (пред учебната 
2007/2008 година) кои не полагале државна 
матура, завршено више или високо образование. 
 

17 

Информација за продолжување на 
образованието 

Студентите кои ќе дипломираат на првиот 
циклус на студии на Институтот за физика 
можат да го продолжат студирањето на веќе 
акредитираните студиски програми на вториот 
и третиот циклус на студии. Исто така, 
дипломираните студенти можат да се запишат на 
друга насока од втор циклус на некој од сродните 
факултети при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ и другите приватни и државни 
високообразовни институции во Република 
Северна Македонија или во странство. 
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на ѕвездите, сложените динамички процеси кои ја чинат структурата на нивните спектри, како и 
конструкција на временски модели кои ја предвидуваат ѕвездената еволуција. Секоја држава во 
светот има потреба од обучени астрономи кои ќе дадат свој придонес во глобалните 
истражувања на вселената, но и ќе помогнат во разбивањето на предрасудите и развивањето на 
свесноста за значајот на астрономијата и астрофизиката во современите општества.  

Поради сето тоа, денес примарна цел на секоја земја е да се развиваат научните и 
истражувачките потенцијали и да се создаваат услови за истражувачка работа во сите области 
на физиката и примена на достигнувањата од овие истражувања. 

Институтот за физика на Природно-математичкиот факултет е единствена институција од овој 
вид во Република Македонија. Во седмата деценија од своето постоење, тој се покажал и 
докажал како институција од меѓународен карактер, институција која и покрај условите во кои 
работи, дава значителни резултати во меѓународни рамки. 

Студиската програма по Астрономија и астрофизика е втемелена на фактот дека во текот на 
студиите секој студент, преку практична работа во лабораториите на Природно-математичкиот 
факултет, ќе се оспособи за самостојно поставување и изведување на експерименти, како и 
анализа, интерпретација и критичка оценка на добиените резултати. По завршувањето на 
студиите, студентите ќе можат самостојно да следат актуелни стручни и научни публикации од 
областа астрономијата и астрофизиката, самостојно да го надградуваат своето знаење низ 
процесот на самообразование, но исто така ќе поседуваат солидна основа за продолжување на 
образованието низ некој од повисоките циклуси на студии од областа на физиката или нејзините 
сродни дисциплини. 

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

Студиската програма астрономија и астрофизика се темели на начелото за оспособување на 
кадри за научно-истражувачка работа од една фундаментална научна област, подготвени да се 
вклопат во глобалниот простор на современата наука. Второто начело е и остручување на кадри 
кои ќе придонесат за вклопување на астрономијата во пониските нивоа на образование, како и 
во различни други сфери на општеството. Поради ова, при предлагањето на изборните предмети, 
строго е водено сметка содржините да ги покриваат современите научни гранки од областа на 
физиката, како теориски, така и експериментални, но и да се постигне насоченост и потесна 
стручност на кандидатите, што ќе ги направи конкурентни на пазарот на трудот. 

Астрономијата и астрофизиката се научни области кои во 21 век интердисциплинарно се 
поврзуваат со сите други научни области без разлика дали се од природните техничките, 
медицинските и општествените науки. Податоците кои се собираат од меѓународните мрежи на 
оптички, радио и други видови на телескопи поставени на површината на Земјата, како и од оние 
собрани од сателитските опсерватории чинат огромна, глобална база за чија обработка се 
потребни голем број на експерти од целиот свет. Институтот за физика има долгодишна 
соработка со астрономски опсерватории од соседните држави, на кои би можела да се изведува 
дел од праксата, било со директна посета или со користење на роботизирани телескопи и нивно 
користење преку интернет. 

Нашата држава со подготовката на овие кадри би дала свој мал, но непроценлив придонес кон 
зголемувањето на сознанијата од областа на астрономијата и астрофизиката. Дипломираните 
инженери по физика со специјалност астрономија и астрофизика, вклучувајќи се на формален 
или неформален начин во образованието во училиштата би ја зголемиле застапеноста на 
формалното образование по астрономија во образовниот систем. 
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5. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни студии 
со 240 ЕКТС, студиска програма Астрономија и астрофизика, Природно-
математички факултет / Институт за физика при Универзитетот „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 

VI 
  

6 

 Прв циклус, универзитетски студии 240 кредити 

 

Квалификации што означуваат успешно завршување на првиот циклус на студии (240 
ЕКТС кредити) му се доделуваат на лице што ги исполнува следните дескриптори на 
квалификациите: 

5.1. Општи дескриптори на квалификации за прв циклус на 
тригодишни/четиригодишни студии со 240 ЕКТС, студиска програма 
Астрономија и астрофизика, Природно-математички факултет / Институт за 
физика при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, согласно со 
Уредбата за националната рамка на високообразовните квалификации 

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и  разбирање 

 
Ги знае и разбира современите текови во астрономијата и астрофизиката. 
Ги следи и ги разбира резултатите од најновите истражувања од областа на 
астрономијата и астрофизиката. 
Знае и разбира разни теории од разни области на астрономијата и 
астрофизиката. 
 

Примена на знаењето и 
разбирањето 

 
Осмислува, подготвува и прави истражувања од астрономијата и 
астрофизиката и да применува современи методи за истражување. Притоа, 
користи соодветни алатки.  
Знае да работи со резултати добиени од истражувањата. 
Ги одбира и организира битните информации и ги соопштува јасно и 
прецизно, користејќи научна терминологија. 
Способен е критички да размислува и да носи заклучоци. 
Применува математички и статистички методи за моделирање и анализирање 
резултати.  
На астрономските појави гледа од научен аспект, за нивно објаснување се 
служи со научниот метод. Користејќи го јазикот на математиката, 
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математичките и физички модели, како и симболичката, логичка, графичка и 
статистичка анализа, умее да решава проблеми и да ги толкува нивните 
решенија.  
Користи софтверски алатки и астрономски инструменти, ги издвојува и 
усогласува мерните техники со соодветните мерни и набљудувачки уреди. 
Осмислува и користи прикладни начини на истражување. 
 

Способност за проценка 

 
Го следи развитокот на современата астрономија. 
Проценува кои фактори влијаат на процесот на истражување и врз основа на 
тоа одбира соодветен пристап. 
Донесува одлуки за подобра организација на истражувањата. Одлучува во 
сложени и непредвидливи ситуации. 
Критички се однесува кон изворите на информации и литературата. 
 

Комуникациски вештини 

 
Способен е за вербална и невербална комуникација, но знае да користи и 
други средства за комуникација. 
Знае да ги презентира добиените резултати од истражувањето и компетентно 
да го брани мислењето. 
Покажува подготвеност да учествува во работата на пошироката заедница. 
Може да соопштува и разменува информации, мислења, да комуницира на 
дадена тема, за проблеми и нивните решенија и тоа точно и ефективно 
користејќи писмена, визуелна или нумеричка форма, на начин што е 
прикладен на целта и слушателите. 
 

Вештини за учење 

 
Ја разбира потребата за доживотно учење и ги користи сите расположиви 
средства и можности за професионален развој. 
Пребарува и користи литература. Актуелните проблеми ги вклучува во 
истражувањето. 
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5.2. Специфични дескриптори на квалификации за прв циклус на четиригодишни 
студии со 240 ЕКТС, студиска програма Астрономија и астрофизика, Природно-
математички факултет / Институт за физика при Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ во Скопје, согласно со Уредбата за националната рамка на 
високообразовните квалификации 

 

Тип на дескриптор Опис 

Знаење и разбирање 
 
Активно разбирање на логичката и математичка структура на физичките 
закони со кои се опишуваат основните астрономски појави и астрофизички 
процеси.  
Запознавање со главните историски откритија во областите астрономија и 
астрофизика и нивното влијание врз другите научни дисциплини.  
Поседување на знаења за современите инструменти и методи во 
астрономијата. 
Совладување  на основата на техниките на моделирање на структурата и 
еволуцијата на ѕвездите. 
Запознавање со нумеричките методи кои го решаваат проблемот на пренос на 
зрачење во ѕвездените атмосфери и техниките на анализа на нивните 
спектрални линии.  
Совладување на техниките на подучување за различни процеси и феномени 
во вселената.  
Запознавање со структурата на нашата, но и на другите галаксии, процесите 
во нив, како и начините на нивното групирање.  
 

Примена на знаењето и 
разбирањето 

 
Разбирање на принципите на функционирање на набљудувачките 
астрономски инструменти и детектори и начинот на обработка на податоци од 
различни делови на електромагнетниот спектар.  
Способност за примена на разновидни квантитативни набљудувачки и 
редукциски техники во оптичката област со користење на сопствени или 
други архиви.  
Способност за обработка и анализа на набљудувани астрономски податоци и 
изведување заклучоци. 
Способност за користење современи програмски јазици и програмирање при 
моделирање на структурата на ѕвездите. 
Способност за примена на напредна математика и нумерички методи за 
опишување и теориска анализа на процесите во ѕвездите и нивната динамика. 
Способност за подучување астрономија и астрофизика. 
Способност за самостојна примена на алатки од општата теорија на 
релативност во истражувањето на црните јами, гравитационите бранови и 
космологијата. 
 

Способност за проценка 
 
Способност за критичка проценка на стручните и научни идеи во 
астрономијата и астрофизиката и изведување на точни заклучоци. 
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Способност за донесување на одлуки потребни за решавање на тековни 
проблеми во академското или научното истражување и подобрување на 
постојните резултати. 
Поседување на етичка свесност за социјалните проблеми со кои се соочува 
професијата и активно вклучување во нивното решавање. 
Способност за проценка на својата работа низ акциски истражувања и 
правење соодветни измени за подобрување на резултатите. 
 

Комуникациски вештини 
 
Способност за вешта и продуктивна комуникација со колеги и соработници, 
за учество во дискусии и давање проценка на одредени теми со самодоверба 
и компетенција.  
Способност за јасно и концизно претставување на сопствените истражувања 
пред експерти, како и пред обична публика.  
Способност за работа во научно-истражувачки или интердисциплинарен тим 
со изградена свесност за заедничките цели и почитување на временските 
рокови.  
Способност за презентација на својата научна работа во пишана форма со 
водење сметка за авторството на добиените резултати. Точно цитирање на 
користените извори без нарушување на правата на интелектуална 
сопственост. 
Подобрено владеење на странски јазици. 
 

Вештини за  учење 
 
Поседување на вештина за пребарување низ астрономски бази на податоци, 
научни статии и други извори, за лоцирање и идентификација на потребните 
информации, како и нивно сортирање и употреба. 
Способност за самостојно пребарување и користење на физичка и друга 
техничка литература, како и на за сите други извори на информации 
релевантни за истражувачка работа. 
Стекнување на вештини за решавање на проблеми со добро дефинирани и 
јасни решенија. 
Способност за опишување, анализа и толкување на научните резултати и 
навлегување во нови полиња преку независни истражувања. 
Разбирање на потребата за доживотно учење и користење на сите 
расположиви средства и можности за професионален развој. 
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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 за академски студии (АС)  

Реден 
број 

Код на 
предметот Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен 
фонд на часови ЕКТС 

П В 

ПРВА ГОДИНА 

1. ФЈЈ01-22 Механика прв 4 4 8 

2. ФЈЈ02-22 Математичка анализа 1 прв 4 4 8 

3. ФДЈ01-22 Компјутерска анализа на податоци прв 3 3 6 

4.  И01 Изборен предмет прв 2  4 

5. И02 Изборен предмет  прв 2  4 

6. ФЈЈ03-22 Молекуларна физика со термодинамика втор 4 4 8 

7. ФЈЈ04-22 Математичка анализа 2 втор 4 4 8 

8. ФЈЈ05-22 Хемија втор 4 3 6 

9. ФДЈ02-22 Вовед во програмирање  втор 2  6 

10. ФПЗ03-22 Вовед во квантна метрологија втор 2  2 

Вкупно часови (предавања) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 31  60 

 
 

Реден 
број 

Код на 
предметот Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен 
фонд на часови ЕКТС 

П В 

ВТОРА ГОДИНА 

11. ФЈЈ06-22 Електромагнетизам трет 4 4 8 

12. ФЈЈ07-22 Математичка физика 1 трет 4 3 7 

13. ФЈЈ08-22 Осцилации и бранови трет 4 2 7 

14. ФАЗ01-22 Општа астрономија трет 4 2 8 

15. ФЈЈ09-22 Оптика четврти 4 4 8 

16. ФЈЈ10-22 Теориска механика четврти 4 2 6 

17. ФЈЈ11-22 Математичка физика 2 четврти 3 3 6 

18. ФДЈ03-22 Електроника четврти 3 4 6 

19. ФАЗ02-22 Историја на астрономијата четврти 2 2 4 

Вкупно часови (предавања/вежби) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 32 26 60 
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Реден 
број 

Код на 
предметот Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 
часови ЕКТС 

П В  

ТРЕТА ГОДИНА 

20. ФЈЈ12-22 Атомска физика петти 4 4 8 

21. ФАЗ03-22 Општа астрофизика петти 4 2 8 

22. ФЈЈ13-22 Теориска електродинамика со специјална 
теорија на релативност 

петти 4 3 6 

23. ФАЗ04-22 Основи на набљудувачка астрономија петти 3 3 8 

24. ФЈЈ14-22 Квантна механика 1 шести 4 2 8 

25. ФДЈ05-22 Статистичка физика шести 4 2 7 

26. ФАЗ05-22 Ѕвездена астрономија шести 3 2 7 

27. И03 Изборен предмет шести 2  4 

28. И04 Изборен предмет шести  2  4 

Вкупно часови (предавања) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 30  60 

 
 

Реден 
број 

Код на 
предметот Назив на наставниот предмет Семестар 

Неделен фонд на 
часови ЕКТС 

П В 

ЧЕТВРТА ГОДИНА 

29. ФЈЈ15-22 Физика на тврдото тело 1 седми 3 2 7 

30. ФДЈ07-22 Компјутерска физика седми 3 3 7 

31. ФАЗ06-22 Ѕвездени атмосфери седми 4 2 8 
32. И05 Изборен предмет седми 2  4 

33. И06 Изборен предмет седми 2  4 

34. ФЈЈ16-22 Нуклеарна физика со елементарни честички осми 4 4 8 

35. ФАЗ07-22 Галактичка и екстрагалактичка астрономија осми 2 2 4 
36. И07 Изборен предмет осми 2  4 

37. И08 Изборен предмет осми 2  4 

38.  Дипломска работа осми   10 
Вкупно часови (предавања) и број на ЕКТС-кредити во студиската година 24  60 
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                          Табела 6.2. Изборни наставни предмети на студиската програма 
 

Вид на изборен наставен предмет Број 

Наставни предмети од Листата на изборни предмети предложена од единицата 9 
Наставни предмети од Универзитетската листа на изборни предмети 0 

 
 
 

Реден 
број Код Назив на предметот Семестар 

Неделен фонд 
на часови ЕКТС Единица 

П В 

1. МТЈ01-22 Линеарна алгебра прв 2 1 4 ИМ-ПМФ 

2. ФПИ01-22 Репетиториум по физика прв 2 1 4 ИФ-ПМФ 

3. ФМИ01-22 Репетиториум по математика прв 2 2 4 ИМ-ПМФ 

4. 
ФТЗ08-22 Репетиториум по физика преку 

задачи и експерименти 
прв 2 2 4 

ИФ-ПМФ 

5. ФАИ01-22 Физика на Земјата и атмосферата 
со екологија  

шести  2 2 4 ИФ-ПМФ 

6. ФАИ02-22 Археоастрономија шести и седми  2 1 4 ИФ-ПМФ 

7. ФТИ09-22 Примена на Фурие анализа во 
физиката 

шести 2 1 4 ИФ-ПМФ 

8. ФТЗ07-22 Теорија на релативност шести 2 2 4 ИФ-ПМФ 

9. ФПИ05-22 Обновливи извори на енергија шести  2 1 4 ИФ-ПМФ 

10. ФМИ04-22 Вовед во биофизика седми 2 1 4 ИФ-ПМФ 

11. ФИИ-01 Структурно програмирање седми 2 1 4 ИИ-ПМФ 

12. ФПИ14-22 Спектроскопија седми 2 2 4 ИФ-ПМФ 

13. ФТЗ06-22 Избрани делови од математичка 
физика 

седми 2 1 4 ИФ-ПМФ 

14. ФПИ03-22 Физика на енергетски извори седми 2 1 4 ИФ-ПМФ 

15. ФАИ07-22 Основи на геофизика седми 2 2 4 ИФ-ПМФ 

16. ФТИ04-22 Физика на Сончевиот систем седми 2 1 4 ИФ-ПМФ 

17. ФПИ13-22 Одбрани делови од фотоника седми 2 1 4 ИФ-ПМФ 

18. ФАИ03-22 Астрономија – посебни поглавја осми 2 2 4 ИФ-ПМФ 

19. ФТИ08-22 Историја и филозофија на 
физиката 

осми 2 2 4 ИФ-ПМФ 

20. ФТИ02-22 Физика на квантни информации осми 2 2 4 ИФ-ПМФ 

21. ФТИ01-22 Семинар по современа физика осми 2 2 4 ИФ-ПМФ 
22. ФНИ02-22 Физиката во секојдневието  осми  2  2  4 ИФ-ПМФ 

Вкупно: 44 33 88  
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Табела 6.3. Преглед на застапеност на задолжителните и на изборните предмети на студиската програма 
 

Година Број на задолжителни предмети Број на изборни предмети Вкупно предмети 

Прва година 8 2 10 

Втора година 9 0 9 

Трета година 7 2 9 

Четврта година 5 5 10 

Вкупно 29 9 38 

% застапеност 76,3 % 23,7 % 100 % 

 
 
 
 
 
 
 

Табела 6.4. Преглед на процентуалната застапеност на задолжителните и на 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 

4 години 
240 240 100 % 198 82,5% 42 17,5% 
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7. Список на наставен кадар со податоци наведени во Прилог бр.4 
 

Табела 7.1. 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 

 

 Име и презиме 
на наставникот 

Звање и 
научна област 

во кои е 
избран  

Научна област на 
којашто 

докторирал 

Институц
ија каде 

што 
работи во 
редовен 
работен 
однос 

Предмети што ги 
предава наставникот 

Вкупен број на 
предмети по 

семестри 

зимски летен 

1. Ненад 
Новковски 

Проф. д-р, 
- 10309: 
Физика на 
кондензирана 
материја и 
- 10300: 
Физика 

- 10309: Физика на 
кондензирана 
материја 
- 10312: 
Експериметална 
физика 
- 10316: 
Метрологија 

ПМФ-
УКИМ 

Вовед во квантна 
метрологија 
Физика на тврдото 
тело 1 
 

1 1 

2. Мимоза 
Ристова 

Проф. д-р, 
- 10309:  
Физика на 
кондензирана 
материја и 
- 10300: 
Физика 

- 10309:  
Физика на 
кондензирана 
материја и 
- 10300: Физика 

ПМФ-
УКИМ 

Електроника 
Електромагнетизам 
 

1 1 

3. Олга Галбова Проф. д-р, 
- 10320: 
Теориска 
физика 
- 10300: 
Физика 

- 10309: Физика на 
кондензирана 
материја: теорија 

ПМФ-
УКИМ 

Квантна механика 1 
Теорија на 
релативност 
 

 2 

4. Јулијана 
Велевска 

Проф. д-р, 
- 10318: 
Оптика 
- 10323: 
Наставна 
физика 
- 10300: 
Физика 

- 10309: Физика на 
кондензирана 
материја 
-10318: 
Оптика 
 

ПМФ-
УКИМ 

Оптика 
 

 1 

5. Маргарета 
Пецовска-
Ѓорѓевиќ 

Проф. д-р, 
- 10303: 
Биофизика 
- 10300: 
Физика  

- 10309:  
Физика на 
кондензирана 
материја 
-10312: 
Експериментална 
физика 

ПМФ-
УКИМ 

Обновливи извори на 
енергија 
Вовед во биофизика 

1 1 

6. Оливер Зајков Проф. д-р, 

-10 323: друго 
Методика на 
наставата по 
физика 
-10300: физика 

- 10 323: друго 
Методика на 
наставата по 
физика 
 

ПМФ-
УКИМ 

Физика на 
секојдневието 
 

 1 



Астрономија и астрофизика                                                                                          Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

32 
 

7. Наце Стојанов Проф. д-р, 
- 10320: 
Теориска 
физика 
- 10300: 
Физика  

- 10320: Теориска 
физика ПМФ-

УКИМ 

Компјутерска анализа 
на податоци 
Физика на Сончевиот 
систем 
Статистичка физика 
Вовед во 
програмирање 
Компјутерска физика 

3 2 

8. Драган 
Јакимовски 

Проф. д-р, 
- 10302:  
Атомска 
физика 
- 10300: 
Физика  

- 10300: Физика  
- 10320: Теориска 
физика 
- 10302: Атомска 
физика 

ПМФ-
УКИМ 

Атомска физика 
Осцилации и бранови 
Примена на Фурие 
анализа во физиката 
 

2 1 

9. Атанас 
Танушевски 

Проф. д-р, 
- 10309: 
Физика на 
кондензирана 
материја и 
- 10300: 
Физика 

- 10309: Физика на 
кондензирана 
материја 
- 10312: 
Експериметална 
физика 
- 10310: Физичка 
инструментација 

ПМФ-
УКИМ 

Физика на енергетски 
извори 
 

1  

10. Даница 
Крстовска 

Проф. д-р, 
 
- 10320: 
Теориска 
физика 
- 10300: 
Физика  

- 10320: Теориска 
физика 
- 10309: Физика на 
кондензирана 
материја 
-10311: 
Физика на 
проводници 

ПМФ-
УКИМ 

Математичка физика 
1 
Математичка физика 
2 
Одбрани делови од 
математичка физика 
Физика на квантни 
информации 

2 2 

11. Гордана 
Апостоловска 

Проф. д-р, 
- 10100: 
Астрономија 
- 10300: 
Физика  

- 10300: Физика 
- 10100: 
Астрономија 
 

ПМФ-
УКИМ 

Општа астрономија 
Историја на 
астрономијата 
Астрономија – 
посебни поглавја 
Физика на земјата и 
атмосферата со 
екологија 
Основи на 
набљудувачка 
астрономија 
Галактичка и 
екстрагалактичка 
астрономија 
 

3 3 

12. Сузана 
Топузоски 

Проф. д-р, 
- 10318: 
Оптика 
- 10300: 
Физика  

- 10300: Физика,  
- 10318: Оптика  
- 10320: Теориска 
физика 

ПМФ-
УКИМ 

Одбрани делови од 
фотоника 
 

1  

13. Олгица 
Кузмановска 

Проф. д-р, 
- 10104: 
Астрофизика 
- 10300: физика 

-10104: 
Астрофизика ПМФ-

УКИМ 

Ѕвездена астрономија 
Молекуларна физика 
со термодинамика 
Општа астрофизика 
Ѕвездени атмосфери 
Археоастрономија 

3 2 
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14. Александар 
Скепаровски 

Проф. д-р, 
- 10309: 
Физика на 
кондензирана 
материја и 
- 10300: физика 

- 10309: Физика на 
кондензирана 
материја 
- 10312: 
Експериметална 
физика 
- 10316: 
Метрологија 

ПМФ-
УКИМ 

Механика 
 

1  

15. Александар 
Ѓурчиновски 

Проф. д-р, 
- 10320: 
Теориска 
физика 
- 10300: физика  

- 10320:  
Теориска физика 
 

ПМФ-
УКИМ 

Теориска 
електродинамика со 
специјална теорија на 
релативност 
Теориска механика 
Историја и 
филозофија на 
физиката 

1 2 

16. Ирина 
Петреска 

Вонреден 
Проф. д-р, 
- 10320:  
Теориска 
физика 
- 10300: 
Физика  

- 10320:  
Теориска физика 
- 10300: Физика   

ПМФ-
УКИМ 

Репетиториум по 
физика преку задачи и 
експерименти 
 
Семинар по 
современа физика 

1 1 

17. Ламбе 
Барандовски 

Вонреден 
Проф. д-р, 
- 10317: 
Нуклеарна 
физика 
- 10300: 
Физика  

- 10317: Нуклеарна 
физика 
- 10300: Физика 

ПМФ-
УКИМ 

Нуклеарна физика со 
елементарни честички 

Репетиториум по 
физика преку задачи и 
експерименти 
 

1 1 

18. Ристе Попески-
Димовски 

Вонреден 
Проф. д-р, 
- 10303: 
Биофизика 
- 10300: 
Физика  

- 10303: 
Биофизика 
- 10300: Физика 
Физика на меки 
материјали 

ПМФ-
УКИМ 

Репетиториум по 
физика 
Спектроскопија 

2  

19. Драгана 
Черних  

Проф. д-р, 
- 10404:  
Сеизмологија и 
Физика на 
земјината 
внатрепност 

- 10404:  
Сеизмологија и 
Физика на 
земјината 
внатрепност 

ПМФ-
УКИМ 

Основи на геофизика  1 

20. 
Методија 
Најдовски 

 

  

Проф. д-р, 
 
- 10705: 
неорганска 
хемија 

 
-10705: неорганска 
хемија 

ПМФ-
УКИМ 

Хемија  
1 

 

21. Весна Манова-
Ераковиќ 

Проф. д-р, 
- 10902: 
Анализа и 
функционална 
анализа 
 

- 10902: Анализа и 
функционална 
анализа 
-10904: Функции 

ПМФ-
УКИМ 

Математичка анализа 
2 

  
 

1 
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22. 
Слаѓана 
Брсакоска 

Вонреден 
Проф. д-р,  
-10902: 
Анализа и 
функционална 
анализа  
-10903: 
Диференцијалн
и равенки  

-10902:  
Анализа и 
функционална 
анализа  
-10903: 
Диференцијални 
равенки  

ПМФ-
УКИМ  

Математичка анализа  
 1   

23. Валентина 
Миовска 

 Проф. д-р, 
- 10901: 
алгебра  
-10900: 
математика 

 - 10901: алгебра 
ПМФ-
УКИМ 

Линеарна алгебра 1  

24.  Ѓорѓи 
Маркоски 

Проф. д-р, 
-10911: 
Топологија 
- 10912: 
Применета 
математика 

-10911: Топологија 
 ПМФ-

УКИМ 

Репетиториум по 
математика  

1  

25.  Ванчо 
Чабуковски 

Проф. д-р,  
-11000 
Информатика 
-11010: 
Развивање на 
софтер и бази 
на податоци 
-11003: 
Програмски 
јазици и 
системи 
-11002: 
Информациони 
системи и 
програмирање 
  

Информатички 
науки 

ПМФ-
УКИМ  

Структурно 
програмирање 

 1  
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8. Податоци за просторот предвиден за реализација на Студиската програма 
АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА, организирана на Институт за физика, 
Природно- математички факултет 

Табела 8.1. Список и површина на просториите во високообразовната установа  што ќе се користат за 
реализација на студиската програма 

 

 Вид и намена на просторот Број Број на места Површина (m2) 
 Предавални    

1 Голем амфитеатар 1 190 230 

2 Мал амфитеатар 1 45 81,34 

    3 Амфитеатарска предавална 1 30 77,85 

4 Предавална 1 20 60,08 

5 Бибиблиотека со читална 1 20 78 

6 Лаборатории 20 225 1115 

7 Компјутерска лабораторија 1 13 60,08 

8 
Лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите    

9 Лабораторија за вакуумско напарување    

10 Лабораторија за CSI и криминалистика    

11 
Лабораторија за медицинска физика 

- лабораторија за дозиметрија во радиологијата и процена 
на квалитетот на сликите 

   

12 
Лабораторија за електрооптика на дисперзни системи    

13 
Лабораторија за биофизика, меки материјали и 3Д печатење    

14 
Лабораторија за методика на наставата    

16 
Лабораторија за механика и молекуларна физика со термодинамика    

17 Лабораторија за електромагнетизам    

18 Лабораторија за оптика    

19 Лабораторија за атомска физика    

20 Лабораторија за нуклеарна физика    

21 Лабораторија за спектроскопија    

22 Лабораторија за електроника    

23 Астрофизичка лабораторија    

24 Лабораторија за мерења во физиката    

25 
Три лаборатории за општа физика    

Вкупно 1754 
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9. Листа на опрема предвидена за реализација на студиската програма 
АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА, организирана на Институт за физика, 
Природно- математички факултет 

Табела 9.1. Список на опрема и наставни средства за вршење на дејноста што 
одговараат на нормативите и стандардите за вршење високобразовна дејност 

О сновни наставни помагала 

Сите амфитеатри, предавални и вежбални се опремени со основни наставни помагала (табли за 
пишување, 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 и слајдпроектор. 

Л абораториска опрема и материјали 

        Преглед на основните инструменти и апарати кои се користат во наставата во изведување на 
специфични делови од практичната настава на Институтот за физика: 

1. Лабораторија за мерења во физиката 
- Апаратура за X-зраци (Leybold Didactic) 
- Осцилоскопи 
- Мултиметри 
- Разни типови стабилизирани исправувачи на напон 
- Функциски генератори 
- Стробоскоп 
- Реглер трансформатор 
- Луксметри 
- Ехоскоп 

 
2. Лабораторија за електрично карактеризирање на материјалите 

- Стабилизирани исправувачи и извори 
- Разни типови мултиметри 
- LCR-метар HP 4284A 
- Пикоамперметар HP 4140 B 
- Фемто/пикоамперметар KEYSIGHT B2981 A 
- Универзален генератор HP 3245 A 
- Мултиметар HP 34401A 
- Микроскоп MC80 ZEISS 
- Тест печка - Програмибилна комора за сушење и греење на материјали со контрола на 

воздушна конвекција WTC Binder М53 
- Ќелија за диелектрични константни на течности 
- Ќелија за диелектрични константни на тврди тела 
- Прецизен потенциометар Dieselhorst T2334 
- Капацитативен мерен мост 
- Мултифлекс галванометар 
- Температурен мост 
- Температурен регулатор 
- Реглер трансформатори 
- Разни стандардни отпори 
- Вестонова стандардна ќелија 
- Разни стандарди за електричен капацитет 
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3. Лабораторија 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 
- Стерилизитар 
- Комплет опрема за нанесување тенки филмови 

 
5. Лабораторија за вакуумско напарување 

- Спектрофотометар Beckman DU-2 
- Апаратура за вакуумско напарување BALZERS 
- Апаратура за добивање филмови со магнетрон 
- Рендген дифрактометар (дигитализиран со компјутер) JEOL 
- Апаратура за мерење на термичката ширина на забранетата зона 
- Програмибилна печка со грејна комора (1200 – 1300 °C) во форма на цевка - Compact 

Tube Furnace Nabertherm 
- Опрема за мерење на електричен отпор на материjaли на ниски температури 

 
6. Лабораторија за практични вежби од општа физика 

- Комплет опрема за изведување експериментални 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 ултразвучно испитување на материјали 

- Сигнален генератор HP 606b 
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- RF пулсен генератор MATEC 
- Декаден делител на напон со двојно задоцнување MATEC M122 
- Френквенцеметар HP 5245L 
- Мерач на атенуација MATEC 2470 
- Ултразвучен дефектоскоп DUK -13 MM 

 
10. Лабораторија за нуклеарна физика 

Подвижна опрема за XRF –флуоресценција на Х-зраци (ренггенска цевка и детектор, 
компјутер и софтвер) 

11. Лабораторија за електроптика на дисперзни системи 
- Електрично двојно прекршување на светлината 
- Мерење волуменски и површински електричен отпор на изолатори 
- Статичко расејување на светлината во и без електрично поле 
- Двојно прекршување на светлината во електрично поле 
- Вискозиметрија 
- Диелектрична релаксациона спектроскопија 
- Оптичка анизотропија(рефрактометриски и интерферометриски методи) 
- Припремна просторија со центрифуга и водена бања 

 
13. Лабораторија за методика на школско експериментирање 

 

Лабораторијата е опремена со дидактичка опрема за сите области на физиката, како и со 
компјутери со специјален едукативен софтвер. 

14. Лабораторија за биофизика, меки материјали и 3Д печатење 
- Систем за гел-пропусна хроматографија со колони за водени раствори 
- Едукативен сет за нуклеарна магнетна резонанса 
- Едукативен сет за електроспин резонанса 
- Дифераенцијален рефрактометар за течности 
- 3Д принтери за FDM 3Д печатење со стандардни материјали 
- Индустриски 3Д принтер за печатење со PEEK 
- CNC ласер за сечење на тенки материјали 
- 3Д принтер со DLP технологија на фотолимеризација на резин 
- Систем за екструзија на мали дози експериментален филамент за FDM 3Д 

печатење. 
15. Компјутерска училница 

              компјутери (13) и 1 интерактивна електронска табла 

16. Електронска училница 
Плочкасти таблет компјутери (вкупно 37) марка 

Huawei и 1 интерактивна електронска табла Huawei 

17. Рефракторски телескоп Secretan со дијаметар 200 mm, дополнително опремен со филтер за 
соларно набљудување 
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10. Информација за бројот на студентите (првпат запишани) на студиската 
програма во периодот од последната акредитација 

 

Табела 10.1. Преглед на бројот на студентите запишани (првпат) на студиската програма во периодот на 
последната акредитација и бројот на студенти за кои се бара акредитација 

Академска година 
Број на студенти запишани во 

прва година 

1. 2016/2017 5 

2. 2017/2018 7 

3. 2018/2019 4 

4. 2019/2020 5 

5. 2020/2021 5 

Вкупно запишани студенти 26 

Бројот на студенти за кои е добиена акредитација 50 

Бројот на студенти за кои се бара нова ре/акредитација 50 

 

11. Информација за обезбедена задолжителна и дополнителна литература 

Институтот за физика располага со богата библиотека со 10 000 наслови и 4076 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 компјутерска лабораторија со можност за 
пребарување на интернет и различни  бази  на  податоци  до  кои  Универзитетот „Св. Кирил и 
Методиј“ има достап. 

 

12. Информација за веб-страница 

       На студентите им се достапни сите информации во електронска форма на веб страницата 
на институтот www.if.pmf.ukim.edu.mk/ 

 
 
 
 

http://www.if.pmf.ukim.edu.mk/
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13. Активности и механизми преку кои се развива и се одржува квалитетот на 
наставата 

 
Институтот за физика постојано спроведува активност за одржување и подобрување на 

квалитетот на наставата преку набавка на нагледни средства и опрема за изведување на 
практичната и теоретската настава. Наставно-научниот и соработничкиот кадар на Институтот 
континуирано ги следи препораките и современите трендови за подобрување на наставниот 
процес, како во Европа, така и во Светот. 

За квалитетот на студиите на Институтот за физика одговараат и вршат контрола 
Раководителот на Институтот за физика, Деканот и Продеканот за настава на Природно-
математичкиот факултет. 

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

Квалитетот на студиските програми на Институтот за физика ќе се обезбедува преку 
следењето и континуираната проверка на поставените цели и структурата на дадената студиска 
група како и преку следење и контрола на работното оптеретување на студентите, преку 
постојано осовременување на наставата и континуирано прибирање на информации за 
квалитетот на наставата од работодавачите и организациите во кои се вработуваат нашите 
дипломирани студенти. Институтот за физика постојано ќе врши контрола на поставените цели 
на студиските програми, нивната 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. 

14. Резултати од изведената самоевалуација во согласност со 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) 

 Развивањето и одржувањето на квалитетот и контрола на наставата, ќе се спроведува преку 
евалуација согласно Законот за високо образование, и тоа: надворешна евалуација, 
самоевалуација, како и системот на оценување на квалитетот на наставниот кадар. Надворешната 
евалуација ја врши Агенцијата за акредитација и евалуација на високото образование на РМ за 
што поднесува соодветни извештаи. 

Самоевалуација ја врши Комисијата за самоевалуација на ПМФ во Скопје на интервали од 
најмногу три години, за што поднесува соодветни извештаи. Извештајот за изведената 
самоевалуација на Природно-математичкиот факултет во Скопје е даден во Прилог 6.  Извештаите 
за самоевалуација се приложени на следната интернет страница: 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/web/pages/samoevaluacija 

    Директниот линк до pdf-документот од последниот извештај за периодот 2016-2018 е: 

https://drive.google.com/file/d/1zqge-HxMpmCPv3-llRGIrxse6qGCRid2/view?usp=sharing 

 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/web/pages/samoevaluacija
https://drive.google.com/file/d/1zqge-HxMpmCPv3-llRGIrxse6qGCRid2/view?usp=sharing
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15. Дали формалното образование и истражувачкото искуство на наставниците 
кореспондира со специфичноста на студиската програма, односно со профилот 
и квалификацијата на наставно-научниот кадар 

Табела 15.1. Збирен преглед на бројот на наставници по области ангажирани за изведување на студиската 
програма 

Реден 
број 

Научна 
област 

Потесна 
научна, 
уметничка 
односно 
стручна  
област 

Н
ас

та
вн

ик
 п

о 
ст

ра
нс

ки
 ја

зи
к 

П
ре

да
ва

чи
 

В
иш

и 
 

А
ис

ис
те

нт
-

до
кт

ор
ан

д 

Д
оц

ен
т 

В
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 п
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ф.

 

Ре
до

в.
 п

ро
ф.

 

Н
ау

чн
о 

зв
ањ

е 
–

ис
тр

аж
ив

ач
 

Ем
ер

ит
ус

 

Д
ру

ги
 

Вкупно 

1. Физика Теориска 
физика      1 4    5 

2. Физика 
Физика на 
кондензирана 
материја 

   
 

  4    4 

3. Астрономија Астрономија       1    1 

4. Астрономија Астрофизика       1    1 

5. Физика Наставна 
физика       1    1 

6. Физика Биофизика      1 1    2 

7. Физика Атомска 
физика       1    1 

8.  Физика Нуклеарна 
физика      1     1 

9. Физика Оптика       2    2 

10. Физика Сеизмологија       1    1 

11. Хемија Неорганска 
хемија       1    1 

12. Математика Применета 
математика       1    1 

13. Математика Математичка 
анализа      1 1    2 

14. Математика Алгебра       1    1 

15.  Информатика Програмски 
јазици       1    1 

Вкупно       4 21    25 
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16. Усогласеност на структурата и содржината на циклусот на студиите со општите и 
специфичните дескриптори 

Општи дескриптори 

Специфичен 
дескриптор Опис 

Предмети преку кои се обезбедува 
постигнување на особеностите означени со 

општите дескриптори 

Знаење и 
разбирање 

 
Ги знае и разбира современите текови во 
астрономијата и астрофизиката. 
Ги следи и ги разбира резултатите од најновите 
истражувања од областа на астрономијата и 
астрофизиката. 
Знае и разбира разни теории од разни области на 
астрономијата и астрофизиката. 
 

 
Сите предмети за стекнување генерички 
знаења. 

 
 

Примена на 
знаењето и 
разбирањето 

 
Осмислува, подготвува и прави истражувања од 
астрономијата и астрофизиката и да применува 
современи методи за истражување. Притоа, користи 
соодветни алатки.  
Знае да работи со резултати добиени од 
истражувањата. 
Ги одбира и организира битните информации и ги 
соопштува јасно и прецизно, користејќи научна 
терминологија. 
Способен е критички да размислува и да носи 
заклучоци. 
Применува математички и статистички методи за 
моделирање и анализирање резултати.  
На астрономските појави гледа од научен аспект, за 
нивно објаснување се служи со научниот метод. 
Користејќи го јазикот на математиката, 
математичките и физички модели, како и 
симболичката, логичка, графичка и статистичка 
анализа, умее да решава проблеми и да ги толкува 
нивните решенија.  
Користи софтверски алатки и астрономски 
инструменти, ги издвојува и усогласува мерните 
техники со соодветните мерни и набљудувачки 
уреди. Осмислува и користи прикладни начини на 
истражување. 
 

 
Сите предмети за стекнување генерички 
знаења. 
 

 

 

Способност за 
проценка 

 
Го следи развитокот на современата астрономија. 
Проценува кои фактори влијаат на процесот на 
истражување и врз основа на тоа одбира соодветен 
пристап. 
Донесува одлуки за подобра организација на 
истражувањата. Одлучува во сложени и 
непредвидливи ситуации. 
Критички се однесува кон изворите на информации 
и литературата. 
 

 
Сите предмети за стекнување генерички 
знаења. 
Меѓународна моблност. 
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Комуникациски 
вештини 

 
Способен е за вербална и невербална комуникација, 
но знае да користи и други средства за 
комуникација. 
Знае да ги презентира добиените резултати од 
истражувањето и компетентно да го брани 
мислењето. 
Покажува подготвеност да учествува во работата на 
пошироката заедница. 
Може да соопштува и разменува информации, 
мислења, да комуницира на дадена тема, за 
проблеми и нивните решенија и тоа точно и 
ефективно користејќи писмена, визуелна или 
нумеричка форма, на начин што е прикладен на 
целта и слушателите. 
 

 
 
Сите предмети за стекнување генерички 
знаења. 
Меѓународна мобилност. 

Вештини за  учење 

Ја разбира потребата за доживотно учење и ги 
користи сите расположиви средства и можности за 
професионален развој. 
Пребарува и користи литература. Актуелните 
проблеми ги вклучува во истражувањето. 
 
 

 
Сите предмети за стекнување генерички 
знаења. 
 

 

Специфични дескриптори 

Специфичен 
дескриптор Опис 

Предмети преку кои се обезбедува 
постигнување на особеностите означени со 

специфичните дескриптори 

Знаење и 
разбирање 

Активно разбирање на логичката и математичка 
структура на физичките закони со кои се опишуваат 
основните астрономски појави и астрофизички 
процеси.  
Запознавање со главните историски откритија во 
областите астрономија и астрофизика и нивното 
влијание врз другите научни дисциплини.  
Поседување на знаења за современите инструменти 
и методи во астрономијата. 
Совладување  на основата на техниките на 
моделирање на структурата и еволуцијата на 
ѕвездите. 
Запознавање со нумеричките методи кои го 
решаваат проблемот на пренос на зрачење во 
ѕвездените атмосфери и техниките на анализа на 
нивните спектрални линии.  
Совладување на техниките на подучување за 
различни процеси и феномени во вселената.  
Запознавање со структурата на нашата, но и на 
другите галаксии, процесите во нив, како и начините 
на нивното групирање.  
 

 
Предмети од студиската 
програма за 
стекнување напредни знаења.  

Примена на 
знаењето и 
разбирањето 

 
Осмислува, подготвува и прави истражувања од 
астрономијата и астрофизиката и да применува 
современи методи за истражување. Притоа, користи 
соодветни алатки.  

Изработка на проектни задачи  и 
семинарски работи. 
Студентски семинари. 
Изработка на проектни задачи. 
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Знае да работи со резултати добиени од 
истражувањата. 
Ги одбира и организира битните информации и ги 
соопштува јасно и прецизно, користејќи научна 
терминологија. 
Способен е критички да размислува и да носи 
заклучоци. 
Применува математички и статистички методи за 
моделирање и анализирање резултати.  
На астрономските појави гледа од научен аспект, за 
нивно објаснување се служи со научниот метод. 
Користејќи го јазикот на математиката, 
математичките и физички модели, како и 
симболичката, логичка, графичка и статистичка 
анализа, умее да решава проблеми и да ги толкува 
нивните решенија.  
Користи софтверски алатки и астрономски 
инструменти, ги издвојува и усогласува мерните 
техники со соодветните мерни и набљудувачки 
уреди. Осмислува и користи прикладни начини на 
истражување. 
 

Способност за 
проценка 

Способност за критичка проценка на стручните и 
научни идеи во астрономијата и астрофизиката и 
изведување на точни заклучоци. 
Способност за донесување на одлуки потребни за 
решавање на тековни проблеми во академското или 
научното истражување и подобрување на 
постојните резултати. 
Поседување на етичка свесност за социјалните 
проблеми со кои се соочува професијата и активно 
вклучување во нивното решавање. 
Способност за проценка на својата работа низ 
акциски истражувања и правење соодветни измени 
за подобрување на резултатите. 

 

 
Студентски семинари. 
Изработка на дипломската работа. 

Комуникациски 
вештини 

 
Способност за вешта и продуктивна комуникација 
со колеги и соработници, за учество во дискусии и 
давање проценка на одредени теми со самодоверба 
и компетенција.  
Способност за јасно и концизно претставување на 
сопствените истражувања пред експерти, како и 
пред обична публика.  
Способност за работа во научно-истражувачки или 
интердисциплинарен тим со изградена свесност за 
заедничките цели и почитување на временските 
рокови.  
Способност за презентација на својата научна 
работа во пишана форма со водење сметка за 
авторството на добиените резултати. Точно 
цитирање на користените извори без нарушување на 
правата на интелектуална сопственост. 
Подобрено владеење на странски јазици. 
 

 
Презентација на семинарски работи и 
проектни задачи. 
Одбрана на дипломската работа 

Вештини за  учење 
 
Поседување на вештина за пребарување низ 
астрономски бази на податоци, научни статии и 

Изборни предмети во зависност од 
потесната област на истражување 
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други извори, за лоцирање и идентификација на 
потребните информации, како и нивно сортирање и 
употреба. 
Способност за самостојно пребарување и користење 
на физичка и друга техничка литература, како и на 
за сите други извори на информации релевантни за 
истражувачка работа. 
Стекнување на вештини за решавање на проблеми 
со добро дефинирани и јасни решенија. 
Способност за опишување, анализа и толкување на 
научните резултати и навлегување во нови полиња 
преку независни истражувања. 
Разбирање на потребата за доживотно учење и 
користење на сите расположиви средства и 
можности за професионален развој. 
 

 

17. Усогласеност на теоретската и практичната настава со целите на студиската 
програма 

 
       При составувањето на студиска програма по астрономија и астрофизика земено е во предвид 
понудените предмети да ги вклучуваат најновите сознанија и достигнувања во соодветните 
области и да им овозможат на студентите стекнување на теориски, но и на практични знаења.  

Во основа, содржините на предложените предмети, а со тоа и теориската и практичната 
настава може да се поделат во три групи: фундаментални теориски курсеви, експериментални 
вежби и практична настава, како и компјутерски симулации применети во физички и 
астрономски проблеми. Разновидноста на содржините е во согласност со целите на програмата 
да подготви кадри за научна работа на фундаментално ниво, но и кадри оспособени за 
апликативна и образовна дејност. Во рамките на теоретската настава, покрај предавањата, 
предвидени се и низа други активности, како што се семинарски работи, самостојни задачи и 
презентации. Предвидено е експерименталната работа да се изведува преку работа во 
лабораториите на факултетот, практична настава во индустрија, но и преку соработка со 
факултетите од сродните дисциплини. 

Сите амфитеатри, предавални и лаборатории на Институтот за физика се комплетно опремени 
со основни наставни помагала. Во сите амфитеатри и предавални се поставени табли за 
пишување, видеобим, платно за проекција, а по потреба може да се користат и телевизор и ДВД. 
Наменските лаборатории се скоро целосно опремени со функционална компјутерска опрема и 
апаратура за предавања и одржување на предвидените вежби..  

Во студиската програма за парните семестри е предвидена реализација на студентска пракса 
со Институции со кои ПМФ и Институтот за физика имаат склучено или ќе склучат договор за 
соработка. Студентот е должен да приложи доказ за остварената пракса пред да го запише 
соодветниот нареден семестар. 

Природно математичкиот факултет поседува рефракторски телескоп со дијаметар 200 mm од 
францускиот бренд Secretan, дополнително опремен и со филтер за соларно набљудување. Тоа 
ќе им овозможи на студентите да се запознаат со основите на астрономските набљудувачки 
техники. Преку етаблираната и контуниирана соработка со астрономски опсерватории во 
соседните земји и пошироко на студентите ќе им се пружи прилика да остварат посета на овие 
научни центри и да добијат пристап до нивните бази на податоци.      
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18. Усогласеност на студиската програма со единствениот европски простор за 
високо образование и споредливост со програмите на европски 
високообразовни институции 

       Студиската програма што се предлага со овој елаборат 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. Заеднички именител за повеќето студиски програми за прв 
циклус студии по физика во единствениот европски простор за високо образование е 
оспособувањето на кандидатите за самостојна научна работа и тоа преку совладување на 
теориските основи, вклучувајќи ги напредните методи за математичко моделирање, како и 
компјутерските симулации на астрофизичките појави и процеси, од една страна, и обучување за 
користење современи набљудувачки техники, од друга. Студиската програма содржи изборни 
предмети со добро избалансирани содржини, со цел да ги покријат различните истражувачки 
полиња кои се застапени во студиските програми по астрономија и астрофизика на други 
универзитети, како набљудувачката астрономија, теориски истражувања и моделирање на 
внатрешноста на ѕвездите и преносот на зрачење во нивните атмосфери, обработка на ѕвездените 
спектри и космологијата. Воедно, проучувањето на вселената подразбира и застапеност на 
предмети кои се вклучени во скоро сите наставни програми по физика низ светот, како 
теориската физика (математички модели, квантна механика и статистичка физика), физиката на 
кондензирана материја (како теориска, така и експериментална), нанонауката, оптиката и 
физиката на ласерите. Во продолжение се наведени линковите до сродните студии на 
Универзитетите во Белград,  Загреб и Нова Горица, соодветно: 
 

http://www.matf.bg.ac.rs/cp/48/izborni-modul-astrofizika/ 
https://www.pmf.unizg.hr/phy/nastava/predmeti/istrazivacki_smjer 
http://www.ung.si/en/study/school-of-science/study/1FAF/  
 
 
 

http://www.matf.bg.ac.rs/cp/48/izborni-modul-astrofizika/
https://www.pmf.unizg.hr/phy/nastava/predmeti/istrazivacki_smjer
http://www.ung.si/en/study/school-of-science/study/1FAF/
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1. Одлука за усвојување на студиската програма од Наставно-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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







/\cTpo110�111ja 11 acTpocint311Ka TT pttpo,11110-�taTCManl'tKlt c(1aKy JITCT 
HMcnrry-r 3a cl111311Ka 

Bp3 oc110Ba Ha c1neH 6 l cTaB I T0'IKa 4 0,IJ, 3aKOHOT 3a BIIC0K0 o6pa30Bam1e (Cny)l{6eH BecH11K Ha 
Peny6m1Ka Mai<e,1J,0H11ja 6p.82/2018) ja ,1J,aBal\1 cne,IJ,Harn 

JI3JABA 

3a cornacHOCT 3a y,,ecrno BO 113Be,1J,yBa11,e 1-1acrnBa no o,1J,pe,1J,eH11 npc,1J,l\leT11 0,IJ, CT)',IJ,HCKaTa nporpaMa 
Ha npB L(IIKJl)'C CT)',IJ,1111 no qrn311Ka 

Jae, Onra ran6oBa, 1-136pa1-1a BO 3BaJbe pe,1J,0BeH npoctiecop If Bpa60Te1-1a Ha Tip11po,1J,Ho
MaTel\rnT11tJKHOT cpaKynTeT np11 Y1-111Bep311TeTOT ,,CB. K11p11n 11 MeTo,1J,11j", ,l],aBal\l cornacHocT 3a 
y4ecrno BO 113Be,1J,yBa1-1:,e ,rncrnBa 0,IJ, CT)',IJ,11CKaTa nporpaMa acTpo11ol\111ja 11 acTpoctm311Ka Ha 
HHCTHT)'TOT 3a clm3HKa, Tip1,1po,1J,HO - MaTel\rnTH'IKH cliaKynTeT, no 11acrn1rn1ne npe,1J,l\leT11: 

I . IfoaHTHa Mexa1-111Ka I 

2. Teop11ja Ha penaTHBII0CT

CKonje, --.--.2021 
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Прилог бр. 3 
Содржина на предметните програми 
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ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ 
 
 
 

1. Наслов на нaставниот предмет МЕХАНИКА 
2. Код ФЈЈ01-22 
 Студиска програма Сите студиски програми на Институтот за физика 
4. Организатор на студиската програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, 
Природно-математички факултет, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  Прв циклус академски студии 
6. Академска година/семестар  I /1 7. Број на ЕКТС кредити 8  
8. Наставник д-р Александар Скепаровски, вонр. професор 
9. Предуслови за запишување на предметот Нема 
10
. 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Совладување на основите на Њутновата механика и механиката на флуиди, стекнување на оперативни знаења за 
самостојно решавање на задачи од овие области и воведување на студентите во експерименталната работа преку 
изведување на лабораториски вежби. Стекнатите знаења и вештини треба да послужат како основа за натомошно 
изучување на  класичната физика. 

11
. 

Содржина на предметната програма:  
• Математички вовед: вектори, поим за извод и интеграл, диференцирање на вектори. 
• Кинематика: референтни системи, брзина и забрзување, аголни величини, трансформација на брзините и 
забрзувањата. 
• Њутнови закони: прв Њутнов закон, инерцијални референтни системи и Галилееви трансформации, втор и трет 
Њутнов закон, примена на Њутновите закони.  
• Работа и енергија: работа и кинетичка енергија, конзервативни сили и потенцијална енергија, закон за 
запазување на механичката енергија, моќност. 
• Импулс: импулс на материјална точка, закон за запазување на импулсот, импулс на сила, судири и центар на 
маса. 
• Ротационо движење: кинетичка енергија при ротација, момент на инерција, момент на сила, момент на импулс, 
равенка на моменти, закон за запазување на моментот на импулс. 
• Гравитација: Кеплерови закони, Њутнов закон за гравитација, гравитациона потенцијална енергија,   движење 
на сателити, гравитациона интеракција на сферно симетрични тела. 
• Неинерцијални референтни системи: рамномерно забрзани системи, ротирачки координатни системи, 
инерцијални сили  (центрифугална и Кориолисова сила).  
• Механика на еластични тврди тела: статичка рамнотежа и тежиште; Хуков закон и модули на еластичност. 
• Основи на механиката на флуиди: притисок, сила на потисок – Архимедов закон, равенка на континуитет, 
Бернулиева равенка, вискозност и закон на Пуазеј. 

12
. 

Методи на учење:  предавања, нумерички и лабораториски вежби, консултации, самостојно решавање на задачи и 
домашно учење 

13
. 

Вкупен расположив фонд на време 240 часa  

14
. 

Распределба на расположивото време 120 часa наставни активности (неделен фонд: 4 часа 
предавања, 2 часа нумерички вежби и 2 часа лабораториски 
вежби)  
+ 120 часа други форми на активности 

15
. 

Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 60 часа 
15.2 Вежби (лабораториски, 

аудиториски), семинари, тимска 
работа  

60 часа 

16
. 

Други форми на активности  16.1 Проектни задачи / 
16.2 Самостојни задачи  50 часа  
16.3 Домашно учење  70 часа 

17
. 

Начин на оценување  
17.1.  Тестови  50 бода (писмен) + 55 бода (устен) 
17.2.  Семинарска работа/проект (презентација: писмена и/или усна) / 
17.3.  Активност и учество  5 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 Со право на потпис се стекнуваат студентите кои 
редовно ги следеле предавањата, нумеричките и 
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лабораториските вежби и поднеле елаборати за 
изработените лабораториски вежби. Услов за 
полагање на завршниот испит е студентите 
претходно да го имаат положено писмениот дел од 
испитот.  

20
. 

Јазик на кој се изведува наставата Македонски (по потреба на англиски) 

21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета 
22
. 

Литература 

22.
1 

Задолжителна литература 
Ред.број Автор Наслов Издавач Година 
1. H.D. Young and R.A. 

Freedman 
Sears and Zemansky’s 
UNIVERSITY 
PHYSICS 

Pearson 2015 

2. Љубо  А. Петковски Општа физика – 
механика 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ 1995 

22.
2 

Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. D. Kleppner and R. 

Kolenkow 
An introduction to 
mechanics 

Cambridge 
University Press 2014 

2. 
Ѓорѓи Ивановски 

Механика и 
молекуларна физика 

Универзитет „Св. 
Кирил и Методиј“ , 
ПМФ - Скопје 

2006 

3. I. E. Irodov Problems in general 
physics 

Mir Publishers 
Moscow 1981 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 1 
2. Код ФЈЈ02-22 
3. Студиска програма Сите студиски програми на ИФ 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

 
Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв циклус 
6. Академска година /семестар Прва година / прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
7 

8. Наставник Проф. д-р Слаѓана Брсакоска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Да се стекнат со основни и почетни познавања од областа на 
математичката анализа, во делот на бројни множества, поле на реални броеви, низи од реални броеви, редови, 
функции од една независна променлива и диференцијално сметање. Кратко запознавање со некои нивни примени. 

11. Содржина на предметната програма: Бројни множества: Множества на природни, цели и рационални броеви, 
Принцип на математичка индукција, преброиви множества; Поле на реални броеви: Архимедово својство, 
инфимум и супремум, Њутнова биномна формула, апсолутна вредност, Бернулиево неравенство; Низи од реални 
броеви: поим за низа, граница на низа, монотони низи, ограничени низи, поднизи, Теорема на Болцано-Вајерштрас, 
Критериум на Коши, теореми за конвергентни низи, бројот е; Редови: бројни редови, бесконечни производи, 
функционални низи и редови, степенски редови и примена; Функции од една независна променлива: елементарни 
функции и нивни својства и графици, монотони функции, ограничени функции, граница на функција, 
непрекинатост, точки на прекин, екстреми на функција, асимптоти на функција, инверзна функција; 
Диференцијално сметање: извод на функција, диференцијал на функција, лев и десен извод на функција, основни 
теореми на диференцијалното сметање, Теореми на Рол, Лагранж, Коши и Ферма и последици од нив, изводи од 
повисок ред, примена на изводите за детерминирање на монотоност на функција, екстреми на функција, 
конвексност на функција, непрекинатост на функција, примена на изводите кај приближно пресметување, развој на 
функција во Тајлоров и Маклоренов ред, примена во диференцијални равенки и испитување тек и цртање на график 
на функција. Примена на изводите во физиката. 

12. Методи на учење: активно следење на предавањата и вежбите, усвојување на материјалот со домашно учење и 
самостојни задачи 

13. Вкупен расположив фонд на време 240 часа 
14. Распределба на расположивото време седмично: 4 часа предавање и 4 часа вежби 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

60 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 

16.2. Самостојни задачи 60 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 60 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 5 колоквиуми = вкупно 95 

поени 
17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) / 

17.3. Активност и учество 5 поени 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит активност 17.3 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Студентска анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Ред. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1.  Никола Пандески Математичка анализа 1 УКИМ, Скопје 2000 

2. Svetozar Kurepa Matematička analiza Tehnička knjiga, 
Zagreb 

1970 
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3. G.N.Berman Zbirka zadataka iz 
matematičke analize 

Naučna knjiga, 
Beograd 

1989 

22.2. 

Дополнителна литература 

Ред. бр. Автор Наслов Издавач Година 

1. Д-р И.Шапкарев Задачи за вежбање по 
Математика I 

УКИМ, Скопје 1989 

2. M.P.Ušćumlić, P.M.Miličić Zbirka zadataka iz više 
matematike I 

Građevinska 
knjiga, Beograd 

1973 

3. B.P.Demidovič Zadaci i riješeni primjeri iz 
više matematike 

Tehnička knjiga, 
Zagreb 

1963 
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1 Наслов на наставниот предмет КОМПЈУТЕРСКА АНАЛИЗА НА ПОДАТОЦИ 
2 Код   ФДЈ01-22 
3 Студиска програма Физика 
 
4 

Организатор на студиската 
програма Институт за физика 

5 Степен Прв циклус академски студии 

6 Академска година/семестар  
I / 1 семестар  

 
7 

Број на ЕКТС 
кредити 

 
6 

8 Наставник д-р Наце Стојанов, редовен професор 

 
9 Предуслови за запишување на предметот Положени: нема 

Потпис: нема 

 
10 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за користење на компјутерите во статистичката анализа и претставувањето на 
податоците. По завршувањето на курсот студентите треба да бидат оспособени за користење на софтверски 
апликации за компјутерска анализа на експериментални или нумерички податоци. Со ова, студентите ќе добијат 
вештини за користење на компјутерите во физиката и други слични научни дисциплини. 

 
11 

Содржина на предметната програма:  
Случајни настани и променливи во физиката. Распределби на случајни величини. Генерирање на податоци и земање 
примероци. Очекувани вредности. Грешки при мерења и нивен развој. Интервали на доверба. Дескриптивна 
статистика. Регресиона анализа на податоци. Статистички хипотези.          

 
12 Метод на учење: активно следење на предавањата, вежбите и проектни задачи. 

13 Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

 
14 

Распределба на расположливото 
време 

контактни часови – 90 
неконтактни часови - 60 

 
15 

Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања 45 часа 
15.2 Вежби (аудиториски) 45 часа 

 
16 Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 0 часа 
16.2 Самостојни задачи 30 часа 
16.3 Домашно учење 30 часа 

17 

Начини на оценување 
17.1 Тестови (писмен и практичен) 90 бода 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бода 
17.3 Активност и учество / 
17.4 Завршен испит / 

 
 
 
18 

 
 
 
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

           до   50 бода   5 (пет)              (F) 
oд 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 

Услов за потпис:  
Редовност во посетување на предавања и вежби. 
Услов за завршен испит: нема 
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20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

 
21 

Метод на следење на квалитетот 
на наставата Анкетни прашалници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

Литература 

 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. R. Lyman Ott 
An Introduction to 
Statistical Methods 
and Data Analysis 

Thomson Learning 2001 

2.  Џ.А. Рајс Математичка статистика и анализа на 
податоци Ars Lamina 2014 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. Thomas J. Quirk Excel 2010 for Physical Sciences 
Statistics Springer 2013 

  2. Наце Стојанов Авторизирани предавања / / 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Молекуларна физика со термодинамика  
2. Код ФЈЈ03-22 
3. Студиска програма   Сите студиски програми на Институтот за физика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, 
Природно-математички факултет, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус академски студии 

6. Академска година /семестар I/ 2 7. Број на ЕКТС- 
кредити  

8 

8. Наставник Д-р Олгица Кузмановска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Ислушан курс по механика 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со основните поими и физички закони на молекуларната физика и  термодинамиката. Оспособување 
на студентот за решавање на проблеми од овие области. Стекнување со основни знаења неопходни за следење на 
повеќе различни предмети во наредните семестри 

11. Содржина на предметната програма:  
• Молекуларно-кинетичка теорија. Својства на атомите и молекулите. Димензии на атомите и атомски единици. 
Авогадров број. Од атоми до максроскопски системи. Основни термодинамички вeличини. Температура. 
Термодинамичка рамнотежа.  Идеален  гас.  Равенка на состојба на идеален гас. 
• Статистичка теорија на термодинамиката. Изведување на Болцмановата функција на распределба. 
Изведување на Максвеловата функција на распределба. Флуктуации и  Брауново движење. 
• Емпириски гасни закони. Внатрешна енергија, работа и топлина. Класична термодинамика - прв принцип на 
термодинамиката и негова примена. Класична термодинамика - втор принцип на термодинамиката. Принцип на 
работа на  топлотни машини  и машини за ладење. Отов кружен циклус. Карноов кружен циклус. Коефициент на 
полезно дејство. 
Карноови теореми. Класиусова неравенка. Од топлотни машини до ентропија. Својства на ентропијата и трет 
принцип на термодинамика. Примена на ентропијата на различни термодинамички процеси. Ентропија и слободна 
енергија. Латентна топлина и енталпија. Својства на термодинамичките потенцијали. Хемиски потенцијал. 
Термодинамичка скала на температури. 
• Физичка кинетика. Судири. Транспортни појави во течности и гасови. Топлоспроводност. 
Дифузија и вискозност. 
• Ван дер Ваалсова равенка на состојба на реални гасови. Молекуларни интеракции во гасовите. Критична 
состојба на супстанцијата. Презаситена пареа и прегреана течност. Приоди кон теоријата на течностите. Течење на 
некомпресибилни течности. Површински појави во течност. Капиларни појави. 
• Фазни премини од прв ред. Премин од гасна во течна состојба. Кристална структура и симетрија. 
Дифракција на X – зраци и Брагов закон. pVT - површини. Услови за термодинамичка рамнотежа на хетероген 
систем. Фазни премини од втор ред. 

12. Методи на учење:  
Активно учество на предавањата, решавање на физички проблеми, изработка на проектни задачи 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

8 кредити x 30 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

240 часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

60 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 35 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна)  
20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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) 
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19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Освоени минимум 50 бода 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на 
разбирањето на студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи Ивановски Механика и 
молекуларна физика 

Универзитет Св. 
Кирил и Методиј, 
ПМФ, Скопје 

2006 

2. Божидар Жижиќ Курс опште физике 
(Молекуларна физика, 
Термодинамика, 
Механички таласи) 

Граѓевинска 
књига, Београд 

1988 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Young, H.D., 
Freedman, R. 

University Physics Addison-Wesley 1996 

2. Олгица Кузмановска Молекуларна физика со 
термодинамика 

Интерна скрипта 2016 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Математичка анализа 2 
2. Код ФЈЈ04-22 
3. Студиска програма Теориска физика, Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, 
Природно-математички факултет, 
УКИМ-Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв 
6. Академска година /семестар Прва година / втор 

семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
8 

8. Наставник Проф. д-р Весна Манова-Ераковиќ 
9. Предуслови за запишување на предметот Математичка анализа 1 
10. Цели на предметната програма (компетенции): Со изучување на предметот Математичка анализа 2, студентите 

треба да се здобијат сo основните знаења предвидени со содржината на предметната програма. Преку наставата, 
студентите треба да стекнат систематизирани знаења и информации и да ја совладаат техниката на теоријата на 
интегралното сметање на функции од една независно променлива, редови, диференцијално сметање на функции од 
повеќе променливи и повеќекратните интеграли, како и да се оспособат за самостојно и креативно користење на 
овие математички теории во физиката. 

11. Содржина на предметната програма:  
I. Функции од една променлива: 
1. Неопределен интеграл: Дефиниција и својства; Смена при неопределен интеграл; Парцијална интеграција; 
Интегрирање на рационални, ирационални и тригонометриски изрази. 
2. Определен интеграл: Дефиниција и својства; Суми на Дарбу; Њутн-Лајбницова формула; Несвојствени 
интеграли; Примени. 
3. Редови: Бројни редови; Критериуми за конвергенција; Функционални низи; Функционални редови; Степенски 
редови. 
II. Функции од повеќе променливи: 
4. Поим за функција од повеќе променливи; Гранична вредност на функција; Непрекинатост на функција. 
5. Диференцирање: Парцијални изводи; Диференцијабилност на функција во точка; Тангентна рамнина и нормала 
на површина; Диференцијали од повисок ред и Тајлорова формула; Локални екстреми; Условни екстреми. 
6. Интегрирање: Двојни интеграли над произволна област; Површински интеграли од прв и втор тип; Криволиниски 
интеграли од прв и втор тип; Гринова Формула; Тројни интеграли; Примени. 

12. Методи на учење: Следење на предавања и вежби, учење преку изработка на семинарски работи, проектни задачи, 
самостојна подготовка на испитот. 

13. Вкупен расположив фонд на време неделен фонд на часови 4+4  
15 недели × 8 часа = 120 часа  
8ЕКТС × 30 часа = 240 часа 

14. Распределба на расположивото време 60+60+30+40+50 = 240 часа за семестар 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часа 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 

60 часа 

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

16.2. Самостојни задачи 40 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 50 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови                              30 бода 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна)                              10 бода 

17.3. Активност и учество                              10 бода 

 17.4  Завршен испит                               50 бода 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Освоени најмалку 30% од деловите 17.1, 17.2 и 17.3 за 
потпис и освоени најмалку 50% од деловите 17.1, 17.2 и 
17.3 за завршен испит 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски / англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анализа на постигнати резутати на студентите, 
анонимни анкети 

22. Литература 
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22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ивановски 
Н.  
 

Математичка 
анализа I 

УКИМ-Скопје  1998 

2. Томовски 
Ж.  
 

Математика 2  
 

Просветно 
дело, Скопје 

2008 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Nikolsky 
S.M. A  
 

Course of 
Mathematical 
Analysis, vol. I, II 

Mir 
Publishers, 
Moscow 

1981 

2. Демидович 
Б. П. 

Сборник задачи 
и упражнений по 
математическому 
анализу 

Наука, 
Москва 
 

1990 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Хемија 
2. Код ФЈЈ05-22 
3. Студиска програма Теориска физика, Применета физика, Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус академски студии 
6. Академска година /семестар Прва година / втор семестар I/2 Број на ЕКТС- 

кредити  
6 

8. Наставник Проф. д-р Методија Најдоски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
• Преку интерактивна настава и лабораториски вежби, студентите треба да се здобијат со знаења од 
основите на хемијата, вклучувајќи ја структурата на супстанците, основните законитости по кои се одвиваат 
хемиските промени на супстанците и номенклатурата на основните групи неоргански соединенија.  
• Студентите треба да ги совладаат основите на хемиското сметање. 
• Да се стекнат со практични знаења и вештини од хемијата. 

11. Содржина на предметната програма:  
• Вовед во општа хемија      
• Атомско-молекулска теорија      
• Структура на молекули      
• Основни типови неоргански соединенија и нивните особини 
• Хемиска термодинамика      
• Хемиска кинетика       
• Хемиска рамнотежа       
• Раствори       
• Рамнотежи во раствори од електролити 
• Оксидационо-редукциони и електрохемиски процеси. 

12. Методи на учење: Следење на предавањата и демонстрационите експерименти, аудиториски и лабораториски 
вежби, учење преку изработка на семинарска работа, користење на препорачаната литература и препорачаните 
видео експерименти дадени со литературата. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

6 ЕКТС · 30 = 180 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 60 + 45 + 0 + 0 + 75 = 180 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
45 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  0 часови 

16.2. Самостојни задачи 0 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 75 часови 

17. Начин на оценување                                                                                                                         32 + 32 + 20 + 16 = 100 
17.1. Тестови 84 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3. Активност и учество 16 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит редовност на предавањата и вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анкети 

22. 

Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 
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1. М. Најдоски Општа и неорганска 
хемија 

Авторот 2011 

2. М. Најдоски Збирка задачи по општа 
и неорганска хемија  

Авторот 2009 

3. М. Најдоски Практикум по општа и 
неорганска хемија 

Авторот 2011 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. М. Најдоски, М. 
Буклевски 

Збирка решени задачи 
по општа хемија 

Авторот 2011 

2. J. W. Hill, R. H. 
Petrucci, 
T. W. McCreary, S. 
S. Perry 

General chemistry 
(превод на македонски) 

Upper Saddle 
River 

2010 

3.     
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1 Наслов на наставниот предмет ВОВЕД ВО ПРОГРАМИРАЊЕ 
2 Код   ФДЈ02-22 
3 Студиска програма Физика 
 
4 

Организатор на студиската 
програма Институт за физика 

5 Степен Прв циклус академски студии 

6 Академска година/семестар  
I / 2 семестар  

 
7 

Број на ЕКТС 
кредити 

 
6 

8 Наставник д-р Наце Стојанов, редовен професор 

 
9 Предуслови за запишување на предметот Положени: нема 

Потпис: нема 

 
10 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за компјутерско програмирање без претходно искуство во програмирањето. По 
завршувањето на курсот студентите треба да бидат оспособени за програмирање со Фортран и користење на CAS 
апликациски софтвер. Добиените вештини ќе овозможат практична примена на компјутерското програмирање во 
физиката и нејзе сличните научни дисциплини како и можност за премин и користење на други програмски јазици. 

 
11 

Содржина на предметната програма:  
Воед во програмирање и програмски јазици. Константи, променливи и низи. Внес и излез на податоци. 
Аритметички и логички операции. Изрази за условување и циклуси. Потпрограми и датотеки. Детекција на грешки 
и оптимизација. Генерирање на случајни броеви. Библиотеки со нумерички рутини во Фортран.   

 
12 Метод на учење: активно следење на предавањата, вежбите и проектни задачи. 

13 Вкупен расположлив фонд на време 120 часа 

 
14 

Распределба на расположливото 
време 

контактни часови – 60 
неконтактни часови - 60 

 
15 

Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања 30 часа 
15.2 Вежби (аудиториски) 30 часа 

 
16 Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 0 часа 
16.2 Самостојни задачи 30 часа 
16.3 Домашно учење 30 часа 

17 

Начини на оценување 
17.1 Тестови (писмен и практичен) 90 бода 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бода 
17.3 Активност и учество / 
17.4 Завршен испит / 

 
 
 
18 

 
 
 
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

           до   50 бода   5 (пет)              (F) 
oд 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 

Услов за потпис:  
Редовност во посетување на предавања и вежби. 
Услов за завршен испит: нема 
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20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

 
21 

Метод на следење на квалитетот 
на наставата Анкетни прашалници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

Литература 

 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. Ian David Chivers Interactive Fortran 77: A Hands-On 
Approach Ellis Horwood Ltd 1990 

2. Наце Стојанов Авторизирани предавања / / 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. Д.Е. Кнут Уметноста на компјутерското 
програмирање Просветно дело 2009 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Вовед во квантна метрологија 
2. Код ФПЗ03-22 
3. Студиска програма Применета физика, Теориска физика, Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика при ПМФ-УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв 
6. Академска година /семестар Прва година / втор 

семестар 
7. Број на ЕКТС- кредити  2 

8. Наставник проф. д-р Ненад Новковски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
Стекнување на основни знаења од метрологијата потребни за понатамошното студирање, Пзонавање на најновите 
дефиниции на единците на физичките величини и стекнување навики за правилно запишување на физичките величини, 
единици и математичките изрази што ги содржат  

11. Содржина на предметната програма: 
1. Меѓународен систем на мерни единици (SI) – историски развој 
2. Меѓународен систем на мерни единици (SI) од 2019 година – квантен SI 
3. Основни единици во SI, дефиниции на основните единици 
2. Пратична реализација на основните единици  
3. Изведени единици: единици изведени тргнувајќи од основните единици, изведени SI единици со посебни имиња и 
симболи, изведени SI единици чиишто имиња и симболи содржат изведени SI единици со посебни имиња и симболи, 
префикси SI, единица надвор од SI 
4. Правилно запишување на физичките величини, единици и математичките изрази што ги содржат: правила и 
конвенции за ознаките на единиците, правила и конвенции за префиксите SI, правила и конвенции за изразување на 
вредностите на величините  

12. Методи на учење: предавања со дискусија, самостојни задачи и домашно учење 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 
30 часа 

14. Распределба на расположивото 
време   

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 15 часа 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

нема 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  нема 
16.2. Самостојни задачи нема 
16.3. Домашно учење – задачи 15 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 100 бода 
17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и 

усна) 
нема 

17.3. Активност и учество нема 
18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 

51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит редовност на предавањата 
20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 
21. Метод на следење на квалитетот на наставата анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ненад Новковски, Мерења во физиката УКИМ ПМФ-
Скопје  

2007 
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2. Ненад Новковски, Вовед во квантна 
метрологија 

интерна скрипта 2021 

3.         

22.2. 

Дополнителна литература 
Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.   The International System 
of Units (SI)  

Bureau 
International des 
Poids et Mesures, 
9th edition 

2019 

2.         
3.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Астрономија и астрофизика                                                                                                                   Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

 

93 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1 Наслов на наставниот предмет ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ 

2 Код  ФЈЈ06-22 
 3 Студиска програма Физика  
  

4 
Организатор на студиската 
програма 

 
Институт за физика 

5 Степен Прв  
 
6 

 
Академска година/семестар 

 
  II год./3-семестар 

 
7. 

Број на ЕКТС кредити  
8 

  8 Наставник  Д-р Мимоза Ристова,  редовен професор 
 

 
9 

Предуслови за запишување на 
предметот 

 
Ислушано: сите задолжителни од II семестар 
Положено: Математичка анализа 1, Математичка анализа 2 и Mеханика. 

 
10 

Цел на предметната програма (компетенции): 
Способност да пресметува јачина на електрични полиња при елементарна геометрија на полнежите во просторот со 
користење на диференцијално сметање. разбирање на процесите врзани со течењето на електричната струја низ сите 
медиуми освен во полуспроводниците и способност за теориско објаснување на феномените и пресметување на јачините 
на стујата. Разбирање ма магнетните покјави, способност за објаснување на теориските основи и пресметувања на 
магнетскуите полиња (индукцијата) со помош на диференцијално сметање. Способност за пресметување и анализа на 
колата со наизменична струја. разбирање на основите на теоријата на електромагнетните бранови. 

 
11 

Содржина на предметната програма:  
Електрично поле во вакуум: Електризација. Електрични сили. Спроводници и изолатори. Кулонов закон. Електрично 
поле. Поле од точкест полнеж. Електрични силови линии. Движење на наелектризирана честичка во електрично поле. 
Електрични диполи. Електричен Флукс и теорема на Гаус и Остроградскиј: Примена на Гаусовата теорема. Поле на 
наелектризирана рамнина. Равенка на Пуасон. Електричен потенцијал: Работа во електростатско поле, Потенцијална 
енергија во поле на Кулонова сила. Потенцијал и напон. Еквипотенцијални површини. Врска помеѓу јачина на 
електричното поле и потенцијал. Потенцијал на електричен дипол. Диелектрици во електрично поле: Поларизација на 
диелектрици. Вектор на поларизација. Електрично поле во диелектрици. Гаусова теорема за диелектрици. Вектор на 
електрична индукција. Електричен капацитет: Кондензатори. Сериска и паралелна врска на кондензатори. Акумулираање 
на електрична енергија. Густина на енергија на електростатско поле. Потенцијална енергија на наелектризирано тело. 
Енергија на набиен кондензатор. Густина на енергија на електростатско поле. Постојана електрична струја: Јачина на 
струја. Густина на струјата. Електрично поле на спроводник низ кој тече струја. Равенка на континуитет (непрекинатост). 
Омов закон. Зависност на отпорот од температурата. Омов закон за отпор. Работа и моќност на електричната струја. 
Џулов закон. Електромоторна сила: Омов закон. Кирхофови правила. Сериско врзување на отпорници. Моќност во 
надворешно струјно. Класична теорија на спроводливоста на металите: Носители на струјата во металите. Толман-
Стјуратов експеримент. Елементарна класична торија на метали. Изведување на Омов закон, Џул-Ленцов закон, Видеман-
Францов закон со класичната теорија. Недостатоци на класичната теорија. Излезна работа на електроните. Контактен 
потенцијал. Термоелектрични појави: Зебеков, Пелтиев и Томсонов ефект. Електрична струја низ течности: Дисоцијација. 
Омов закон за електролити. Електролиза. Фарадееви закони за електролиза. Електрична струја низ гасови: Јонизација и 
рекомбинација. Несамостојно празнење. Самостојно празнење. Судирна јонизација. Лавина и тлеечко празнење. Магнетно 
поле: Mагнетно заемнодејство на два елемента на струја. Био-Савар-Лапласов закон. Магнетна индукција. Вртложен 
карактер на магнетното поле: Магнетни силови линии. Амперов закон за циркулација на магнетната индукција. Вектор на 
јачината на магнетното поле. Eдиницата за јачина на струја. Елементарна струја. Магнетен момент на струјата. Контура со 
струја во магнетно поле. Механичка работа во магнетно поле. Магнетен флукс. Теорема на Гаус за магнетска индукција. 
Лоренцова сила и примена. Откритие на електронот. Холов ефект. Магнетици: Феромагнетизам. Магнетен хистерезис. 
Парамагнетизам и дијамагнетизам. Вектор на магнетизација. Геомагнетизам. Електромагнетна индукција. Закон за  
лектромагнетна индукција: Ленцово правило. Самоиндукција. Индуктивитет. Индуктивност на соленоид. Заемна 
индукција. Енергија и густина на енергија на магнетно поле. Виорни (Фукоови) струи. Добивање синусоидална струја. 
Принцип на генератор на наизменичната струја. Електрични кола на наизменичната струја. Индуктивен отпор. 
Капацитативен отпор. Резонанција на напонот. Сериска и паралелна врска на отпорите. Моќност во коло на наизменична 
струја. Трифазни струи. Транформатори. Основи на теоријата на електромагнетното поле: Максвелови равенки.  
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12 

Метод на учење: предавања, вежби, пракса, проекти/семинари 

13 Вкупен расположлив фонд на време 240 часа 

 
14 

Распределба на расположливото 
Време 

120 часa наставни активности + 120 часа други форми на 
учење 

 
15 

Форми на наставните 
Активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 60 часа 

15.2 Вежби (лабораториски) 60 часа 
 
16 

 
Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи   30 часа 
16.2 Самостојни задачи 20 часа 
16.3 Домашно учење 70 часа 

 
 
17 

Начини на оценување 
17.1 Тестови 80 бода 
17.2 Лабораториски вежби 10 бода 
17.3 Активност и учество   5 бода 

 17.4 Завршен испит 100 бода 
 
 
 
18 

 
 
 
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

           до   49 бода   5 (пет)              (F) 
oд 50 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 

Услов за потпис:  
Присуство на часовите за предавања и вежби. 
Услов за завршен испит:  
  Изработени и елаборирани  лабораториски вежби  
Присуство на предавања и вежби    

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски (или англиски по потреба) 

 
21 

Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Домашни задачи, анкетни прашалници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

Литература 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

 1. М. Јоноска и М. Ристова ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ УКИМ 2014 

 
 2. 

John Belcher, 
Peter Dourmashkin, 
Sen-Ben Liao 

Electricity and Magnetism MIT 2005 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 
ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Математичка физика 1 
2. Код ФЈЈ07-22 
3. Студиска програма Теориска физика, Астрономија и астрофизика, Медицинска физика, 

Применета физика, Наставна физика, Геофизика и метерологија,  
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, 
катедра, оддел) 

Природно-математички факултет 
Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв/задолжителен 
6. Академска година /семестар Втора година / трет 

семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
7 

8. Наставник Проф. д-р Даница Крстовска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Положен Математичка анализа 1 и ислушан Математичка анализа 2 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со неопходните математички методи потребни за опишување на однесувањето на физичките системи 

11. Содржина на предметната програма:  
 
1. Бесконечни редови (бројни и функционални), хармониска анализа и примена во физиката, Фурие редови и 
Фурие интеграли. 
2. Векторска анализа и карактеризација на физичките полиња. 
3. Матрици и оператори, задача за сопствени вредности и сопствени вектори. 
4. Обични диференцијални равенки, равенки на движење.  

12. Методи на учење: предавања и аудиториски вежби 
13. Вкупен расположив фонд на време  210 часа 
14. Распределба на расположивото време 90+120  
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 45 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

45 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 50 
16.3. Домашно учење – задачи 60 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Ислушани предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Sean Mauch Introduction to 
Methods of Applied 
Mathematics or 
Advanced 
Mathematical 
Methods for 
Scientists and 
Engineers 

CalTech 2004 

2. K.F. Riley, M.P. 
Hobson, S. J. 
Bence 

Mathematical 
Methods for 

Cambridge 
University 
Press 

2006 
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Physics and 
Engineering 

3. James Nearing Mathematical Tools 
for Physics 

Physics 
Department, 
University of 
Miami 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Niels Walet Further 
Mathematical 
Methods 

Department of 
Physics, 
UMIST 

2002 

2. Даница 
Крстовска 

Математичка 
физика 1 

Интерна 
скрипта 

2011 
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1. Наслов на нaставниот предмет Осцилации и бранови 
2. Код ФЈЈ08-22 
3. Студиска програма Физика – сите насоки 
4. Организатор на студиската програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, ПМФ, Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј”, Скопје  

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

кредити 
6 

8. Наставник Проф. Д-р. Драган Јакимовски 
9. Предуслови за запишување на предметот Положени : Математика 1 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

• Запознавање со математичките модели и физиката на осцилациите и брановите  
11. Содржина на предметната програма: 

Слободни осцилации на едноставни системи 
Математичко нишало 
Слободни осцилации со многу степени на слобода 
Принудени осцилации 
Придушени осцилации 
Сложени осцилации и Фурие анализа 
Стојни бранови 
Патувачки бранови 
Суперпозиција на бранови, интерференција, дифракција 
Бранови во две и три димензии, бранов фронт 
Нелинеарни динамички системи, осцилации, нелинеарно нишало 
Резонанси 
Осцилациии во електрични кола, електромагнетни бранови 

12. Методи на учење:предавања, аудиториски вежби, домашни задачи, семинарска работа од избрана тема. 
13. Вкупен расположив фонд на време 180 часови 
14. Распределба на расположивото време 100+80 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 60 часови 

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

40 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 20 часови 
16.2 Самостојни задачи   
16.3 Домашно  учење  60 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Практична работа  
17.2.  Семинарска работа/проект  5 бода 

17.3.  Активност и учество  15 бода 
17.4. Завршен испит Писмен и усмен дел 

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  
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација од студентите и самоевалуација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. George King Vibrations and Waves 
(Manchester) 

Wiley 2013 

2. Карлов  &  Кириченко Колебанија, Волни, 
структури 

Мир 2003 

3. Walter Lewin 8.03 Physics III: Vibrations and Waves, MIT Fall 2004, free on YouTube 
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Д. Јакимовски Збирка материјали  2020 
2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Oпшта астрономија  
2. Код ФАЗ01-22 
3. Студиска програма  Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј‟, Скопје 

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

кредити  
8 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Ислушана Механика. 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
• Цел е стекнување на општи и специфични знаења од астрономијата. 
• Стекнување на способност за: толкување на секојдневните астрономски појави;  физичко разбирање на 
појавите во вселената, сопствено надградување со цел да се разберат идните астрономски откритија.  
• Студентот е оспособен да решава задачи од областите кои се предмет на изучување и знае да користи 
ѕвездени карти и астрономски алманаси.  
• Студентот стекнува знаења од астрономијата кои му претставуваат неопходна   основа за следење на 
понапредни  предмети од областа на астрономијата и астрофизиката. 

11.  Содржина на предметната програма: 
• Предмет на изучување на астрономијата.  
• Сферна тригонометрија. Небесни координатни системи (хоризонтски, екваторски, еклиптички, 
галактички) и специјални положби на небесните објекти на небото.  
• Соѕвездија (циркумполарни, зимски, пролетни, летни, есенски, антициркумполарни). 
• Привидни движења на Сонцето, Месечината, на планетите, кометите, астероидите. Птоломеов геоцентричен 
систем.  
•  Време во астрономијата. Ѕвездено, сончево, зонско, универзално UT, декретно време.   Календари. 
• Структура на Сончевиот систем.Теорија на соларна небула, планетезимална теорија.Терестријални, гасовити и 
џуџести планети. Мали објекти во Сончевиот систем. Хелиосфера. 
• Вистински движења на Месечината, планетите, астероидите и кометите.. Коперников хелиоцентричен систем. 
Кеплерови закони. Елементи на планетарна орбита.  
• Плима и осека. Рошеова граница. Соларна и лунарна еклипса. Сарос. Олултации.   
• Астрономска рефракција. Самрак. Дневна и годишна паралакса. Дневна и годишна аберација. Луни-соларна 
прецесија. Нутација. Сопствено движење.  
• Структура на Сонце и негова активност. Извори на ѕвездена енергија.  
• Привидна и апсолутна магнитуда. Користење на стандардни „свеќи‟ при определување на растојанија. 
Херцшпрунг-Раселов дијаграм.  
• Млечен пат. Локално галактичко јато. Докази за ширење на вселената. Настанок и еволуција на вселената. 

12. Методи на учење:  
13. Вкупен расположив фонд на 

време 
8 кредити x30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 

90 контактни и 150 неконтактни часови  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
30 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 

16.2. Самостојни задачи 50 
16.3. Домашно учење – задачи 50 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 30 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 40 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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) 
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19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето 
на студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Х. Картунен, П. 
Кругер, Х. и други 

 Основи на 
астрономијата    

Просветно дело, 
Скопје 

2009 

2. M. Seeds  Foundations of 
Astronomy 

 Thomson  
Brooks/Cole 

2011 

3. Г. Апостоловска  Астрономија   Интерна 
скрипта  

2021 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. V. Vujnovik Astronomija I i II Skolska knjiga, 
Zagreb 

1995 

2. С. Шеган, и  
Н. Пејовић 

 

Основи астрономије VESTA 
Company, 
Beograd  

2006 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ОПТИКА 
2. Код ФЈЈ09-22 
3. Студиска програма Наставна физика; Применета физика-материјали и уреди; Mедицинска 

физика; Теориска физика;  Геофизика и метеорологија; Астрономија и 
астрофизика 

4. Организатор на студиската 
програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв 
6. Академска година /семестар Втора година / четврти 

семестар 
 Број на ЕКТС- 

кредити  
7 

8. Наставник Проф. Д-р Јулијана Велевска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Положено:Механика и Молекуларна физика, ислушано: Електромагнетизам 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основите на геометрска и физичка оптика 
11. Содржина на предметната програма: Содржина на предметната програма: Светлината како електромагнетен бран. 

Методи за одредување на брзината на светлината. Геометриска оптика. Леќи. Оптички инструменти: лупа, 
микроскоп, окулар, телескоп. Окото како оптички инструмент. Фотометрија.  Интерференција на светлината, 
интерферометри и нивна примена. Дифракција на светлината. Френелова дифракција. Фраунхоферова дифракција 
и дифракциони решетки Абеова теорија на дифракција. Поларизација и нејзини видови. Вртење на рамнината на 
поларизација. Кристалооптика. Вештачка анизотропија. Електрооптички ефекти Основи на холографијата. Ласери.  

12. Методи на учење: предавања, експериментални вежби, аудиториски вежби, семинар 
13. Вкупен расположив фонд на време 210 часа 
14. Распределба на расположивото 

време  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториски), 

семинари, тимска работа 
50 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 

16.2. Самостојни задачи 30 
16.3. Домашно учење – задачи 70 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 10 бода 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 бода 

17.3. Активност и учество 5 бода 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Изработени експериментални вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Р. Хехт Оптика (преведена) Просветно дело 2010 

2. R. Guentner Modern Optics Elsevie 2005 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ј. Велевска ОПТИКА  Интерна скрипта 
на ПМФ 

2018 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕОРИСКА МЕХАНИКА 
2. Код ФЈЈ10-22 
3. Студиска програма Сите студиски програми на Институтот за физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  
6. Академска година /семестар Втора година / четврти 

семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
6 

8. Наставник д-р Александар Ѓурчиновски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Запознавање со теориските основи на класичната механика и нејзина примена во засновањето на теориските 
дисциплини на физиката 
 

11. Содржина на предметната програма:  
 
• Ограничени движења. Даламбер-Лагранжов принцип. Диференцијални равенки на слободно движење. 
Равенки со множители на врски.  Лагранжови равенки. 
• Хамилтонов принцип на најмало дејство. Обопштени импулси. Хамилтонови равенки. 
• Поасонови загради.  Канонски трансформации.  Хамилтон - Јакобиева равенка. 
• Општи особини на централни движења. Равенка на траекторија при централно движење. Кеплеров 
проблем 
• Еластичен судир на две честици. Расејување на честици 
• Елементи на механика на тврдо тело 
 

12. Методи на учење: предавања, нумерички вежби, колоквиуми, завршен писмен и усмен испит 
13. Вкупен расположив фонд на време неделен фонд на часови: 4+2+0 

15 недели x 6 часа = 90 часови 
6 ЕКТС x 30 = 180 часови 

14. Распределба на расположивото време   
60 + 30 + 20 + 30 + 40 = 180 часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 30 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 40 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 % 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 % 

17.3. Активност и учество 10 % 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Услов за потпис е присутност на настава (предавања и 
вежби), услов за полагање на завршен испит е 
положен писмен дел од испитот. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Благоја 
Вељаноски 

Теориска механика 
(скрипта) 

Авторот 2009 
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2. Ѓорѓе 
Мушицки 

Теоријска механика ИРО 
Граѓевинска 
књига, Београд 

1981 

3. Herman 
Goldstein 

Classical Mechanics Addisson Wesley, 
Cambridge, USA 

1980 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Л. Ландау и 
Е. Лифшиц 

Механика Наука, Москва 1973 

2. Ф. Гантмахер Аналитичка механика Граѓевинска 
книга, Београд 

1965 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Математичка физика 2 
2. Код ФЈЈ11-22 
3. Студиска програма Теориска физика, Астрономија и астрофизика, Медицинска физика, 

Применета физика, Наставна физика, Геофизика и метерологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, 
катедра, оддел) 

Природно-математички факултет 
Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв/задолжителен 
6. Академска година /семестар Втора година / четврт 

семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
6 

8. Наставник Проф. д-р Даница Крстовска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Положен Математичка анализа 1 и ислушани Математичка анализа 2 и 
Математичка физика 1 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со неопходните математички методи потребни за опишување на однесувањето на физичките системи 

11. Содржина на предметната програма:  
 
1. Варијациони задачи и директни методи. Варијациони принципи  на физиката.  
2. Парцијални диференцијални равенки: Класификација на равенките од втор ред; Гринови функции; Нумерички 
методи. 
3. Специјални функции и ортогонални полиноми: Ојлерови интеграли; Беселови функции; Лежандрови, Ермитови 
и Лагерови полиноми.   
4. Нелинеарни диференцијални равенки и елементи на теорија на стабилност. 

12. Методи на учење: предавања и аудиториски вежби 
13. Вкупен расположив фонд на време  180 часа 
14. Распределба на расположивото време 90+90 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 45 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

45 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 30 
16.3. Домашно учење – задачи 50 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Ислушани предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Sean Mauch Introduction to 
Methods of Applied 
Mathematics or 
Advanced 
Mathematical 
Methods for 
Scientists and 
Engineers 

CalTech 2004 



Астрономија и астрофизика                                                                                                                   Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

 

104 
 

2. K.F. Riley, M.P. 
Hobson, S. J. 
Bence 

Mathematical 
Methods for 
Physics and 
Engineering 

Cambridge 
University 
Press 

2006 

3. James Nearing Mathematical Tools 
for Physics 

Physics 
Department, 
University of 
Miami 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Niels Walet Further 
Mathematical 
Methods 

Department of 
Physics, 
UMIST 

2002 

2. Даница 
Крстовска 

Математичка 
физика 2 

Интерна 
скрипта 

2012 

  



Астрономија и астрофизика                                                                                                                   Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

 

105 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1 Наслов на наставниот предмет ЕЛЕКТРОНИКА 

2 Код  ФДЈ03-22 
 3 Студиска програма Физика (Медицинска физика), астрономија и астрофизика 
  

4 
Организатор на студиската 
програма 

 
Институт за физика 

5 Степен Прв  
 
6 

 
Академска година/семестар 

 
  II год./4-семестар 

 
 

Број на ЕКТС кредити  
7 

 
8 

Наставник  Д-р Мимоза Ристова,  редовен професор 
 

 
9 

Предуслови за запишување на 
предметот 

 
Ислушано: сите задолжителни од III семестар. 
Положено: Математичка анализа 1, Математичка анализа 2 и Mеханика. 

 
10 

Цел на предметната програма (компетенции): 
Разбирање на теориските основи и капацитет за практичната применливост на основите на 
вакуумската електроника. Разбирање на основите на теоријата на полуспроводниците. 
Оспособеност за разрешување на електрични кола со пасивни и активни компоненти. 
Способност за коснтрукција на базични засилувачи, исправувачи, осцилатори, сензори и 
избрани уреди со активни компоненти. 
 

 
11 

 
Содржина на предметната програма: 
Вакуумска електроника: Балистичка електроника. Движење на електрон во електрично, 
магнетно поле и нивна комбинација. Примена на балистичката електроника. Катодна цевка. 
Магнетрон. Електростатска леќа, магнетска леќа. Електронски микроскоп. Слободни електрони кај металите и 
термоелектронска емисија: Енергетски метод на анализа. Потенцијален профил на модел на кристална решетка. 
Ферми-диракова ф-ја на распределба. Термоелектронска емисија. Термокатоди. Засилена термоелектронска емисија. 
Секундарна термоелектронска емисија. Автоелектронска емисија. Примена на СЕМ (скенирачка електронска 
микроскопија (вежби). Вакуумска диода (двоелектроден вакуумски систем). Равенка на просторен полнеж и 
карактеристики. Полуспроводникова електроника: Полуспроводници. pn-премин. Диоди. Биполарен 
Слоен Транзистор. Градба, параметри и карактеристики. Стабилизација на работна точка. кола за 
напојување со еден извор. Засилување со биполатен транзистор. Транзистори со ефект на поле. Градба, карактеристики 
и параметри. ФЕТ и МОСФЕТ. Полев транзистот како засилувач, кондензатор, отпор и прекинувач. Исправувачи. 
Прекинувачи. Засилувачи, Повратна врска. Операциони засилувачи. Булеова алгебра. Логички кола. Основи на 
дигиталната електроника. 

 
12 

Метод на учење: предавања, вежби, пракса, проекти/семинари 

13 Вкупен расположлив фонд на време 180 часа 

 
14 

Распределба на расположливото 
Време 

100 часa наставни активности + 80 часа други форми на 
учење 

 
15 

Форми на наставните 
Активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 60 часа 

15.2 Вежби (лабораториски) 25 часа 
 
16 

 
Други форми на активности 

16.1 Задачи   20 часа 
16.2 Самостојни задачи 10 часа 
16.3 Домашно учење 65 часа 

 
 
17 

Начини на оценување 
17.1 Тестови 80 бода 
17.2 Лабораториски вежби 10 бода 
17.3 Активност и учество   5 бода 

 17.4 Завршен испит 100 бода 
 
 

 
 

           до   49 бода   5 (пет)              (F) 
oд 50 до   60 бода   6 (шест)           (E) 
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18 

 
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

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 

Услов за потпис:  
Присуство на часовите за предавања и вежби. 
Услов за завршен испит:  
  Изработени и елаборирани  лабораториски вежби  
Присуство на предавања и вежби    

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски (или англиски по потреба) 

 
21 

Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Домашни задачи, анкетни прашалници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

Литература 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

 1. М. Ристова ЕЛЕКТРОНИКА  Интерна скрипта 2021 

 
 2. 

М. Ристов ЕЛЕКТРОНИКА УКИМ 1995 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 
ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

 J. Millman  Microelectronics Mc. Grow Hill 2005 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Историја на астрономијата  

2. Код ФАЗ02-22 
3. Студиска програма Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј‟, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година 
/семестар 

II/4 7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

Ислушана Општа астрономија или Основи на астрономијата 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
• Запознавање со тоа како се менувало и се развивало од античко време па се до денес човековото разбирање 
за универзумот.  
 

11. - Почетоци на астрономијата 
- Античка астрономија.  
- Средновековна астрономија. 
- Ренесанса во астрономската наука. 
- Коперник, Тихо, Кеплер. 
- Почеток на телескопската ера.  
- Теории за планетите, Месечината и кометите.  
- Њутновиот придонес во астрономијата. 
- Почеток на развојот на  теориската астрономија.  
- Почетоци на ѕвездената астрономија.  
- Откривање на новите големи планети и мали планети. 
- Развој на набљудувачката астрономија.  
- Почетоци и развој на неоптичката астрономија (радио-астрономија, UV, IC астрономија).  
- Развој на вонгалактичката астрономија.  
- Астронаутичка ера. 

12. Методи на учење: Настава, семинарски работи 
13. Вкупен расположив 

фонд на време 
4 кредити x30 часови = 120 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

60 контактни и 60 неконтактни часови  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, 

тимска работа 
30 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 

16.2. Самостојни задачи 20 
16.3. Домашно учење – задачи 20 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 30 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 40 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен 
испит 

Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето на 
студентите преку тестови и дискусии 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Michael Hoskin The Cambridge Concise History of 
Astronomy 

Cambridge 
Univ. Press 

1999 

2. Rene Taton,  
Curtis Wilson,  
Michael Hoskin 

General History of Astronomy: 
Volume 2, Planetary Astronomy 
from the Renaissance to the Rise of 
Astrophysics 

Cambridge 
University 
Press  

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Branislav M. 
Ševarlič 
 

Istorija astronomske nauke Prirodno-
matematički 
fakultet 
Univerziteta u 
Beogradu 

1986 
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1. Наслов на нaставниот предмет Атомска физика 
2. Код ФЈЈ12-22 
3. Студиска програма Физика – сите насоки 
4. Организатор на студиската програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
Институт за физика, ПМФ, Универзитет “Св. Кирил и 
Методиј”, Скопје  

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

кредити 
7 

8. Наставник Проф.Д-р.Драган Јакимовски 
9. Предуслови за запишување на предметот Положен : Осцилации и бранови 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

• Запознавање со фундаменталните експерименти и идеи кои придонеле за формирање на современите 
сфаќања за структурата на атомите како и со соодветните експериментални методи што се користат за нивно 
проучување 

11. Содржина на предметната програма: 
Научен и општествен контекст на формирањето на модерната физика 
Маса и големина на атомите, изотопи, полнежи 
Атомско јадро, Радерфордово расејување 
Бранова природа на светлината, фотоелектричен и Комптонов ефект 
Корпускуларно-бранов дуализам 
Квантномеханичка теорија за водородниот атом 
Орбитален и спински магнетизам. Фина структура. 
Атоми во магнетно поле. Земанов ефект. 
Атоми во електрично поле. Штарков ефект. 
Општи закони за оптички премини. 
Повеќеелектронски атоми. Молекули. 

12. Методи на учење: предавања, решавање задачи, изведување на лабораториски вежби, семинарска работа од избрана 
тема. 
 

13. Вкупен расположив фонд на време 210 часа 
14. Распределба на расположивото време 120+90 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 60 часови 

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

60 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 20 часови 
16.2 Самостојни задачи   
16.3 Домашно  учење  70 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Практична работа  
17.2.  Семинарска работа/проект  5 

17.3.  Активност и учество  15 бода 
17.4. Завршен испит Писмен и усмен дел 

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 Завршени лабораториски вежби  
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Евалуација од студенти и самоеваулација 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. Demtroder Atoms, Molecules and 
Photons 

Springer 2019 

2. Д. Јакимовски Збирка материјали  2020 
3.     

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1. Haken & Wolf  The Physics of Atoms and 

Quanta 
Springer 2009 

2. Торнтон &  Рекс Модерна физика Табернакул 2010 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Општа астрофизика   
2. Код ФАЗ03-22 
3. Студиска програма Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв  
6. Академска година /семестар III/5 7. Број на ЕКТС- кредити  8 
8. Наставник Олгица Кузмановска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Ислушан курс по општа астрономија  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
• Запознавање со основните поими и стекнување на општи познавања за астрофизиката  
• Запознавање со основните физички закони и физички процеси во небесните тела (ѕвездите и галаксиите) 
• Оспособување на студентот за решавање на основните астрофизички проблеми 

11. Содржина на предметната програма:  
• Предметот, методите, поделбата и значењето на астрофизиката.  
• Краток историски преглед на развојот на астрономијата и астрофизиката.  
• Набљудувани карактеристики на електромагнетното зрачење и методи на неговото мерење. 
• Механизми и закони на зрачење.  
• Влијание на Земјината атмосфера на астрономските набљудувања.  
• Карактеристики на стабилните ѕвезди. Растојанија до ѕвездите и нивно движење. Привидни и 
апсолутни ѕвездени величини (визуелни, фотографски и болометриски).  
• Луминозност на ѕвездата. Ѕвездени спектри и нивна класификација. Херцшпрунг-Раселов (НR) 
дијаграм. Спектрална паралакса и одредување на ѕвездени радиуси.  
• Двојни ѕвезди и нивна класификација. Визуелно двојни, спектроскопски двојни и еклипсно двојни. 
Одредување на масата на двојните ѕвезди. Ротација на ѕвезди. Тесно двојни ѕвезди. 
• Структура на ѕвездите. Хемиски состав и физички услови на ѕвездите. Внатрешна структура на 
ѕвездите и модели на ѕвездената внатрешност.  
• Извори на енергија. Гравитационо собирање и термонуклеарни реакции.  
• Основни фази во еволуцијата на ѕвездите. Фази пред и на главната низа. Фази по главната низа (фаза 
на црвен џин). Конечни фази (бели џуџиња, неутронски ѕвезди, црни јами). Пулсари. Еволуција во тесно двојни 
системи.  
• Карактеристики и квалификација на променливи ѕвезди. Пулсирачки променливи ѕвезди (RR Lyrae, 
Цефеиди, Мириди). Катаклизмични променливи. Нови и супернови.  
• Облик и структура на Млечниот пат.  
• Вонгалактичка астрономија. Класификација на галаксиите. Хаблов закон. Активни галаксии и квазари.  
• Космолошки модели. Големата експлозија. Микробраново реликтно зрачење. 

 

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, решавање на астрофизички проблеми, подготовка на семинари, 
изработка на проектни задачи   

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

240 часа (4+2) 

14. Распределба на расположивото 
време 

120+120 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 80 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

40 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 35 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

 
20 

17.3. Активност и учество 20 

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



Астрономија и астрофизика                                                                                                                   Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

 

111 
 

од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето 
на студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. О. Атанацковиќ-
Вукмановиќ, 
М. Вукичевиќ-
Карабин 
 

Општа астрофизика Завод за 
уџбенике и 
наставна 
средства, 
Београд 
 

2004 

2. Хану Картунен, 
Пека Кругер, 
Хеики Оја, 
Марку Путанен, 
Карл Ј. Донер 

Основи на 
астрономијата 

Просветно дело 
А. Д., Скопје 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Roger A. Freedman, 
William J. Kaufmann 
III 

Universe W.H. Freeman 
and Company, 
New York 
 

2002 

2. V. Vujnovik Astronomija I и II Skolska knjiga, 
Zagreb 

1995 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ТЕОРИСКА ЕЛЕКТРОДИНАМИКА СО СПЕЦИЈАЛНА 

ТЕОРИЈА НА РЕЛАТИВНОСТ 
2. Код ФЈЈ13-22 
3. Студиска програма Физика (сите насоки) 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус академски студии 
6. Академска година /семестар Трета година / петти 

семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
7 

8. Наставник  
д-р Александар Ѓурчиновски 
 

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

 
Запознавање на студентот со основите на специјалната теорија на релативност и теориската електродинамика, со 
коваријантна формулација на електродинамиката и потребните математички методи, како и употреба на 
стекнатите знаења во решавање на конкретни задачи. 
 

11. Содржина на предметната програма:  
 
1. Специјална теорија на релативност: Историски развој, инерцијални системи и Галилеев принцип на 
инваријантност. Лоренцови трансформации. Простор на Минковски. Релативистичка механика. Основи на 
релативистичката оптика. Четиридимензионални вектори и тензори. Простор на Риман.  
 
2. Равенки на електромагнетно поле: Максвелови равенки и нивни решенија. Скаларен и векторски потенцијал. 
Равенка на Поасон. Електростатика и магнетостатика. Мултиполни разложувања. Електродинамика во Лоренцов 
калибрационен услов. Нехомогена бранова равенка и ретардационо време. 
 
3. Електромагнетни бранови: Електромагнетни бранови во вакуум. Електромагнетни бранови во материјални 
средини. Гранични услови. Одбивање и прекршување на рамни електромагнетни бранови од диелектрични 
средини. Френелови равенки. Одбивање на електромагнетни бранови од метални средини. Апсорпција и 
дисперзија на електромагнетни бранови. Брановоди. 
 
4. Електрични полнежи во движење: Ретардациони потенцијали. Равенки на Јефименко. Потенцијали на 
Ленард-Вихерт. Електромагнетно поле на точкаст полнеж во движење.  
 
5. Електромагнетно зрачење: Моќност на зрачење од полнеж во движење од општ карактер. Зрачење од 
хармониски променливи извори. Зрачење од електричен и магнетен дипол. Формули на Лармор и Ленар. 
Електромагнетна реакција и равенки на Абрахам-Лоренц-Дирак. Синхротронско зрачење. Закочно зрачење 
(bremsstrahlung). Расејување. 
 
6. Релативистичка електродинамика: Коваријантна формулација на електродинамиката. Тензор на 
електромагнетно поле. Квадрипотенцијали. Лагранжов и Хамилтонов формализам во електродинамиката. 
 

12. Методи на учење: активно следење на  предавањата, дискусии, семинари, работилници, самостојни задачи 
13. Вкупен расположив фонд на време неделен фонд на часови: 4+3+0 

15 недели  7 часа = 105 часа 
7 ЕКТС  30 = 210 часови 

14. Распределба на расположивото време 60 + 45 + 25 + 40 + 40 = 210 часови 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 45 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 
16.2. Самостојни задачи 40 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 40 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 % 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 % 

17.3. Активност и учество 10 % 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
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61 х 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 за полагање завршен испит Реализирани активности 15, 16 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски 
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Квалитет и квантитет на стекнатите знаења, анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Дејвид Џ.  
Грифитс 

Вовед во 
електродинамика 

Арс Ламина - 
Скопје  2015 

2. M. A. 
Heald and  
J. 
B .Marion 

Classical electromagnetic 
Radiation 

Academic Press - 
London 1995 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. J. D. 
Jackson 

Classical Electrodynamics 
(3rd edition) 

John Wiley & 
Sons - New York 1999 

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Основи на набљудувачка астрономија  
2. Код ФАЗ04-22 
3. Студиска програма  Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј‟, Скопје 

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

кредити  
8 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 Положена Механика и Општа астрономија. Ислушана Оптика. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
• Стекнување на општи и специфични знаења од класичната и модерната  астрономска пракса. 
• Стекнување на основни знаења за астрономските инструменти и техники на астронономски набљудувања. 
• Осамостојување на студентите за практична работа и за експериментална мобилност. 

11. Содржина на предметната програма:  
• Набљудувања на астрономски објекти и појави со голо око.  
• Атмосферска екстинкција. 
• Користење на ѕвездени мапи и каталози; астрономски ефемериди и астрономски бази на податоци.   
• Специфичности и главни елементи на процесот на собирање на астрономски податоци.  
• Видови на астрономски инструменти, прибори и детектори.  
• Набљудувачки техники во астрономијата.  
• Најголемите оптички телескопи во светот.  
• Практични проекти. Пишување на предлог за набљудување на професионална астрономска опсерваторија. 
• Вовед во обработка на астрономски податоци.  
• Користење на виртуелна опсерваторија. Користење на професионални астрономски податоци за решавање на 
практични задачи.  

12. Методи на учење:  
13. Вкупен расположив фонд на 

време 
8 кредити x30 часови = 240 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 

90 контактни и 150 неконтактни часови  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 45 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
45 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  50 

16.2. Самостојни задачи 50 
16.3. Домашно учење – задачи 50 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 30 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 40 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето на 
студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. А. Е. Roy, D, 
Clarke 

Astronomy: Principles 
and Practice 

IoP 2003 
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2. G. Walker Astronomical 
observations : an optical 
perspective 

Cambridge 
University Press. 

1987 

3. J. Kleczek, M,  G.  
Minnaert 

Exercises in astronomy Springer 1987 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. R. K. Buchheim The Sky is your 
Laboratory 

Springer 2007 

2. Smith R. C. Observational 
Astrophysics 

Cambridge Univ. 
Press 

2000 
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1. Наслов на нaставниот предмет КВАНТНА МЕХАНИКА 1 
2. Код ФЈЈ14-22 
3. Студиска програма Сите студиски програми на Институтот за физика, 

ПМФ 
4. Организатор на студиската програма (единица, односно 

институт, катедра, оддел) 
ПМФ - Скопје, Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  прв циклус 
6. Академска година/семестар  III/VI 7. Број на ЕКТС кредити 7 
8. Наставник Проф. д-р Олга Галбова 
9. Предуслови за запишување на предметот Положени предметите: Механика, Математичка 

анализа 1, Математичка анализа 2, Математичка 
физика  1, Математичка физика 2. Ислушани 
предметите: Теориска електродинамика со СТР, 
Атомска физика 

10. Цели на предметната програма:  
- запознавање со фундаменталните откритија кои што претставуваат основа на модерната квантна механика; 
- примена на постулатите на квантната механика за опишување на квантните системи и определување на   нивните 
својства, вклучувајќи ги и резултатите од мерењата;  
- користење на операторскиот метод за решавање на релевантни проблеми; 
- решавање на Шредингеровата равенка за стандардни системи и интерпретација на резултатите; 
- користење на својствата на орбиталниот и спинскиот момент за опишување на квантните системи (водороден атом 
и електрон во магнетно поле); 
- примена на приближните методи за решавање на основни квантни проблеми. 
 
Општи компетенции. Стекнување на: 
- основни знаења од нерелативистичката квантна механика корисни за натамошните студии по теориска 
физика; 
- знаења за фундаменталните квантно-механички процеси во природата; 
- искуство во користењето на математичките алатки за конструкција на апроксимативни квантно-механички 
модели. 

11. Содржина на предметната програма: 
1. Историски развој. 
2. Бранова функција: Шредингерова равенка. Статистичка интерпретација.  Веројатност. Нормирање. Импулс. 
Принцип на неопределеност.  
3. Временски независна Шредингерова равенка: Стационарни состојби. Равенка на континуитет. Теорема на 
Еренфест. Бесконечно длабока потенцијална јама. Хармонски осцилатор. Слободна честичка. δ – потенцијална јама. 
Симетрична правоаголна потенцијална јама со конечна длабочина. Потенцијал на Кронинг – Пени. Коефициент на 
трансмисија и рефлексија.  
4. Формализам: Линеарна алгебра. Простори (функции како вектори, оператори како линеарни трансформации, 
Хилбертов простор). Дираков формализам. Матрици. Репрезентации 
5. Генерализирана статистичка интерпретација: Принцип на неопределеност.  
6. Квантна механика во три димензии: Шредингерова равенка во сферни координати. Водороден атом. Момент 
на импулс. Спин.  
7. Наелектризирана честичка во магнетно поле 
8. Систем од две честички. Рамнински и просторен ротатор 
9. Временски-независна теорија на пертурбации: Недегенерирана теорија на пертурбации. Дегенерирана 
теорија на пертурбации. Фина структура на водородниот атом. Временски-зависна теорија на пертурбации. 
10. Варијационен принцип: Теорија. Основна состојба на атом на хелиум.  
11. Квази-класична (ВКБ) апроксимација. 

12. Методи на учење: Предавања, Аудиториски вежби, Пребарување на литература и други ресурси за учење, 
Подготовка на испитот, Подготовка на семинари  

13. Вкупен расположив фонд на време 210 
14. Распределба на расположивото време контактни часови – 90ч неконтактни часови - 120 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 60 

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

30 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи 20 
16.2 Самостојни задачи  20 
16.3 Домашно учење  80 

17. Начин на оценување  
17.1.  Тестови  бодови      85 
17.2. Семинарска работа/проект 

(презентација:писмена и усна) 
 

бодови     8 
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17.3.  Активност и учество  бодови     7 
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 Редовност на настава и следење на колоквиуми 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  анкети 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. David. J. Griffiths  
 
 

Introduction to 
Quantum Mechanics 
 

Addison Wesley 
Универзитет “  

1995 
 

2.  
Ѓорѓи Ивановски 

 
Квантна механика 

 
Св. Кирил и 
Методиј” Св.  

1999 

3.     
22.2 Дополнителна литература  

Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.  

P. J. E. Peebles,  
 

 
Quantum Mechanics 

 
Princeton 
University Press 

1992 

2.     
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1 Наслов на наставниот предмет СТАТИСТИЧКА ФИЗИКА 
2 Код   ФДЈ05-22 
3 Студиска програма Физика 
 
4 

Организатор на студиската 
програма Институт за физика 

5 Степен Прв циклус академски студии 

6 Академска година/семестар  
III / 6 семестар  

 
7 

Број на ЕКТС 
кредити 

 
7 

8 Наставник д-р Наце Стојанов, редовен професор 

 
9 Предуслови за запишување на предметот Положени: математичка физика 1 

Потпис: математичка физика 2 и теориска механика 

 
10 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за користење на методите на статистичката физика за изучување на термодинамичките 
карактеристики на класичните и квантни системи. По завршувањето на курсот студентот треба да ја разбира 
применливоста на поимите: фазен простор, фазен ансамбл, термодинамички потенцијали, идеален класичен гас, 
идеален квантен гас. Оспособувањето за решавање задачи од овие области ќе помогни во совладувањето на другите 
напредни курсеви што ги користат методите на статистичката физика. 

 
11 

Содржина на предметната програма:  
Случајни величини и нивни распределби. Фазен простор, теорема на Лиувил и фазни ансамбли. Идеален и 
неидеален класичен гас. Идеален ферми гас и примена. Идеален бозе гас и примена. Термодинамички параметри и 
потенцијали. 

 
12 Метод на учење: активно следење на предавањата, вежбите и самостојно решавање задачи. 

13 Вкупен расположлив фонд на време 210 часа 

 
14 

Распределба на расположливото 
време 

контактни часови – 90 
неконтактни часови - 120 

 
15 

Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања 60 часа 
15.2 Вежби (аудиториски) 30 часа 

 
16 Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 0 часа 
16.2 Самостојни задачи 30 часа 
16.3 Домашно учење 90 часа 

17 

Начини на оценување 
17.1 Тестови (писмен и устен) 90 бода 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна) 10 бода 
17.3 Активност и учество / 
17.4 Завршен испит / 

 
 
 
18 

 
 
 
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

           до   50 бода   5 (пет)              (F) 
oд 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 

Услов за потпис:  
Редовност во посетување на предавања и вежби. 
Услов за завршен испит: / 
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20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

 
21 

Метод на следење на квалитетот 
на наставата Анкетни прашалници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

Литература 

 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. R.K. Pathria Statistical Mechanics Butterworth-
Heinemann 1997 

2. Р. Боули Вовед во статистичка механика Академски печат 2013 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. Reichl L.E. A modern course in statistical physics Wiley & Sons 1998 

  2. Наце Стојанов Авторизирани предавања / / 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Ѕвездена астрономија    
2. Код ФАЗ05-22 
3. Студиска програма Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв  
6. Академска година /семестар III/6 7. Број на ЕКТС- кредити  7 
8. Наставник Олгица Кузмановска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Ислушан курс по општа астрофизика  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
• Детално запознавање со физичките принципи на структурата и еволуцијата на ѕвездите  
• Запознавање со  кинематиката на ѕвездите и динамиката на ѕвездените системи.  
• Оспособување на студентот за решавање на низа различни  астрофизички проблеми  
• Запознавање на студентот со принципите на моделирање на структурата на ѕвездите од главната низа.   

11. Содржина на предметната програма:  
• Диференцијални равенки на структура на сферно-симетричните ѕвезди. Хидростатска рамнотежа. 
Равенка на притисок. Аналитички модели. Политропски ѕвезди. Стандарден (Едингтонов) модел. 
• Извори на ѕвездената енергија. Транспорт на енергија. Гравитационен колапс. Динамичко ширење. 
Гравитационо собирање (Келвинова скала).  
• Моделирање на внатрешната структура на стабилните ѕвезди.  
• Временска скала на еволуцијата. Живот на главната низа. Глобална структура на ѕвездите на почетокот 
од главната низа.  
• Еволуција на ѕвездите после главната низа. Топлотна нестабилност, гравитационо собирање на 
хелиумовото јадро и реакции на водородот во обвивката.  
• Стадиум на стабилен црвен џин. Собирање на јаглеродното јадро, реакции на водородот и хелиумот во 
обвивката, пулсациска нестабилност. 
• Доцни фази на ѕвездената еволуција. Дегеративни остатоци на ѕвездите.  Планетарна маглина и бело 
џуџе. Супернова и неутронска ѕвезда или црна јама. Структура на ѕвездените остатоци. Настанок на тешките 
елементи во процесот на супернова. Млади и стари ѕвезди. 
  

 

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, решавање на астрофизички проблеми, подготовка на семинари, 
изработка на проектни задачи   

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

210 часа (3+2) 

14. Распределба на расположивото 
време 

100+110 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

40 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 25 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

 
20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето 
на студентите преку тестови и дискусии 

22. Литература 
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22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bradley.W. Carroll, 
Dale A.Ostlie  

An introduction to 
Modern Astrophysics 

Pearson Adisson 
Wesley 
 

2007 

2. Dina Prialnik An introduction to 
the theory of stellar 
structure and 
evolution 

Cambridge 
University Press 
 

2000 

3. O. Кузмановска Интерна скрипта 
(материјали за 
учење) 

 2018 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Kippenhahn Р., 
Weigert А. 

Stellar Structure and 
Evolution 

New York: 
Springer  

1994 

2. Hansen C. J., 
Kawaler S. D., 
Trimble V. 

Stellar Interiors - 
Physical Principles, 
Structure, and 
Evolution 

New York: 
Springer 
 

2004 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Физика на тврдото тело 1 
2. Код ФJJ15-22 
3. Студиска програма Применета физика, Астрономија и астрофизика  
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика при ПМФ-УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв 
6. Академска година /семестар Четврта година / седми 

семестар 
7. Број на ЕКТС- кредити  7 

8. Наставник проф. д-р Ненад Новковски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Математичка анализа 1; Математичка анализа 2; Математичка физика 1; 
Механика; Молекуларна физика со термодинамика; Атомска физика; Квантна 
механика 

10. Цели на предметната програма (компетенции): 
• Стекнување знаења од кристалографијата и методите за определување на кристалната структура. 
Оспособеност за пресметки на параметрите на кристалните структури.  
• Стекнување знаења за природата и карактерот на врските во тврдите тела и оспособеност за пресметки на 
енергиите на сврзување и коефициентите на еластичност на врските во тврдите тела.  
• Стекнување на знаења за ширење на еластични бранови во дискретни структури и способност за примена 
на конкретни кристални структури.  
• Усвојување на концептот за квазичестички во тврдите тела и неговата примена. Владеење со основите на 
теоријата на топлинските својства на тврдите тела.  
• Усвојување на основите на зонската теорија, оспособување за основни пресметки на зонската структура 
со апроксимативни методи и разбирање на значењето на зонската теорија за опишување на својствата на 
материјалите.  
• Усвојување на основите на полуспроводниците, оспособување за основни пресметки на електричната 
спроводливост на полуспроводниците.  
Подготвеност за понатамошно стекнување на продлабочени знаења за опишување на својствата на материјалите и 
функционирањето на современите уреди. 

11. Содржина на предметната програма:  
• Елементи на кристалографијата: кристална структура и периодична градба; типови решетки на Браве; 
индекси на јазлите и индекси на кристалографските правци; индекси на кристалографските рамнини; обратна 
решетка и некои нејзини својства; симетрија на кристалите; кристалографски системи или сингонии, некои 
конкретни кристални структури.  
• Основи на рендгеноструктурната анализа: Услови на Лауе за дифракција на рендгенските зраци од 
кристалите; Брегов закон за рефлексија од атомските рамнини на кристалот; атомски фактор на расејувањето; 
структурен фактор на расејувањето; експериментални методи на дифракција на рендгенски зраци, електрони и 
неутрони од кристали.  
• Меѓуатомски заемнодејства во тврдите тела: потекло на одбојните сили; потекло на привлечните сили и 
типови на врски; Ван дер Ваалсова или молекуларна врска; ковалентна врска и ковалентни кристали; јонска врска 
и јонски кристали и Борн-Хаберов циклус; метална врска и метални кристали; водородна врска и други типови 
врски.  
• Динамика на кристалната решетка: осцилации на еднодимензионална моноатомска решетка; осцилации 
на линеарна решетка со базис, акустичка и оптичка гранка; квантна теорија на осцилирање на линеарна 
моноатомска решетка и фонони.  
• Топлински својства на тврдите тела: класична теорија на топлинскиот капацитет на тврдите тела; квантна 
теорија на ТК во приближност на Ајнштајн; Дебаева апроксимација за топлинскиот капацитет на тврдите тела; 
топлинско ширење на тврдите тела; топлинска спроводливост на тврдите тела.  
• Основи на зонската теорија: поставување на задачата за кристалот; приближност на слободни електрони, 
приближност на квазислободни електрони; теорија на сврзани електрони; примена на апроксимацијата на сврзани 
електрони на проста кубна решетка; движење на електронот во кристалот; поим за шуплина; класификација на 
тврдите тела на метали, полуспроводници и изолатори според зонската теорија.  
• Полуспроводници: зонска структура на полуспроводниците; елементарни полуспроводници; 
полуспроводнички соединенија; концентрација на електроните и шуплините; равенка на електронеутралност; 
примесни полуспроводници; дегенериран полуспроводник; електрична спроводливост на полуспроводниците. 

12. Методи на учење: предавања со дискусија, лабораториски и нумерички вежби, самостојни задачи и домашно 
учење 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

210 часа 

14. Распределба на расположивото 
време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 45 часа 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часа 
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16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  нема 

16.2. Самостојни задачи 20 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 115 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 100 % 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

нема 

17.3. Активност и учество 0 %  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Редовност на предавањата и вежбите,  
изработена проектна задача 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓ. Синадиновски Физика на 
тврдото тело  

Унив. “Св. Кирил 
и Методиј”, 
Скопје 

1995 

2. Charles Kittel Kittel's 
Introduction to 
Solid State 
Physics, 8th 
Edition 

Wiley 2018 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. J. R. Hook, H. E. Hall Solid State Physics John Wiley&Sons 2013 

2. H. Ibach, H. Lüth Solid-State Physics Springer 2009 
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1 Наслов на наставниот предмет КОМПЈУТЕРСКА ФИЗИКА 
2 Код   ФДЈ07-22 
3 Студиска програма Физика 
 
4 

Организатор на студиската 
програма Институт за физика 

5 Степен Прв циклус академски студии 

6 Академска година/семестар  
IV / 7 семестар  

 
7 

Број на ЕКТС 
кредити 

 
7 

8 Наставник д-р Наце Стојанов, редовен професор 

 
9 Предуслови за запишување на предметот Положени: Вовед во програмирање 

Потпис: Теориска механика, Квантна механика и Статистичка физика  

 
10 

Цели на предметната програма (компетенции):  
Оспособување на студентите за примена на нумерички методи во компјутерски симулации. По завршувањето на 
курсот студентите треба да бидат оспособени за планирање и развој на компјутерски симулации во Фортран и/или 
CAS апликациски софтвер. Добиените вештини ќе овозможат примена на компјутерските симулациите во физиката 
и нејзе сличните научни дисциплини како и можност за премин и користење на други програмски јазици. 

 
11 

Содржина на предметната програма:  
Вовед во нумеричка анализа. Нумерички методи за решавање на равенки и системи од равенки. Нумерички методи 
за интегрирање. Нумерички методи за решавање на обични диференцијални равенки. Интерполација и 
апроксимација. Монте Карло методи и нивна примена.   

 
12 Метод на учење: активно следење на предавањата, вежбите и проектни задачи. 

13 Вкупен расположлив фонд на време 150 часа 

 
14 

Распределба на расположливото 
време 

контактни часови – 90 
неконтактни часови – 60 

 
15 

Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања 45 часа 
15.2 Вежби (аудиториски) 45 часа 

 
16 Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи 30 часа 
16.2 Самостојни задачи   0 часа 
16.3 Домашно учење 30 часа 

17 

Начини на оценување 
17.1 Тестови (устен или практичен) 50 бода 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: практична) 50 бода 
17.3 Активност и учество / 
17.4 Завршен испит / 

 
 
 
18 

 
 
 
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

           до   49 бода   5 (пет)              (F) 
oд 50 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 

Услов за потпис:  
Редовност во посетување на предавања и вежби. 
Услов за завршен испит:  / 



Астрономија и астрофизика                                                                                                                   Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

 

125 
 

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

 
21 

Метод на следење на квалитетот 
на наставата Анкетни прашалници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

Литература 

 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. Стивен Е. Кунин Компјутерска физика – верзија во 
фортран Просветно Дело 2009 

2. Б. Вељановски Н. 
Стојанов Вовед во компјутерска физика / / 

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. Ian David Chivers Interactive Fortran 77: A Hands-On 
Approach Ellis Horwood Ltd 1990 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Ѕвездени атмосфери   
2. Код ФАЗ06-22 
3. Студиска програма Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв  
6. Академска година /семестар IV/7 7. Број на ЕКТС- кредити  8 
8. Наставник Олгица Кузмановска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Положен курс по општа астрофизика  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
• Детално запознавање со основните карактеристики на ѕвездените атмосфери и фотосфери 
• Оспособување на  студентот за решавање на проблеми поврзани со преносот на зрачење и формирањето 
на ѕвездените спектри.   

11. Содржина на предметната програма:  
• Основни величини на полето на зрачење.  
• Интеракција на зрачењето и материјата. Коефициенти на апсорпција и емисија.  
• Апроксимација на локална термодинамичка атмосфера (ЛТР). Равенка на пренос на зрачење. Гранични 
услови. Формално решавање.  
• Континуиран спектар. Апроксимација на сива атмосфера. Интегрална равенка на Милне. Хофово 
решение. Апроксимативни решенија на сивиот проблем.  
• Коефициент на апсорпција во континуиран спектар. Хемиски и физички услови во ѕвездените 
атмосфери.  
• Формирање на спектрални линии. Карактеристики и профил на спектралните линии 
• Коефициент на апсорпција во линија. Природно, Доплерово и сударно ширење.  
• Други механизми на ширење. Основни модели на формирање на спектралните линии 

 

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, решавање на астрофизички проблеми, подготовка на семинари, 
изработка на проектни задачи   

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

240 часа (4+2) 

14. Распределба на расположивото 
време 

120+120 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 80 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

40 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  25 часови 

16.2. Самостојни задачи 35 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 60 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

 
20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето 
на студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Mihalas Stellar Atmospheres Freeman, San 
Francisco 

1978 
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2. O. Кузмановска Интерна скрипта 
(материјали за учење) 

 2018 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. D. Gray The Observation and 
Analysis of Stellar 
Photospheres,3rd ed.,  

Cambridge 
Univ. Press 
 

2005 

2. М. Вукичевиќ-
Карабин 

Теоријска астрофизика Научна књига, 
Београд 
 

1994 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Нуклеарна физика со елементарни честички 
2. Код ФЈЈ16-22 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Инатитут за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 
6. Академска година /семестар IV/8 7. Број на ЕКТС- 

кредити  
8 

8. Наставник проф. д-р Ламбе Барандовски  
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Положени: Оптика, Математичка физика 2, Атомска физика, Теориска 
електродинамика со СТР и Квантна механика 1.  

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентот да се запознае со основните сознанија за атомското 
јадро, силите кои дејствуваат помеѓу нуклеоните, моделите за објаснување на структурата на јадрото, стабилноста 
на јадрата, радиоактивноста и заемнодејството на јонизирчаките зрачења со материјата, основните видови на 
нуклеарни распади, уредите за детекција на честички и нивно забрзување, механизмите кај нуклеарните реакции, 
физиката на неутроните како и да се стекне со основни знаења за елементарните честички. 

11. Содржина на предметната програма:  
- Основни својства на јадрата: состав, маса, радиус, енергија на сврзување, енергија на одвојување на 
нуклеон, Семи – емпириска формула, стабилност. 
- Сили кои дејствуваат помеѓу нуклеоните, Теорија за деутеронот, магнетен и квадруполен момент. 
- Нуклеон-нуклеон расејување и теорија за полето на јаката нуклеарна сила. 
- Нуклеарни модели: Модел на капка, Фермиев модел, Слоест модел, Колктивни модели. 
- Спин и парност на јадра во основна и возбудена состојба, магнетен и квадрупулен момент на јадрата. 
- Прирдна и вештачки добиена радиоактивност. Датирање со радиоактивни изотопи 
- Теорија за Алфа, Бета и Гама распад. Физика на неутрината 
- Заемнодејство на јонизирачкото зрачење и материјата, Детектори и дозиметрија на јонизирачко зрачење 
- Акцелератори на наелектризирани честички 
- Нуклеарни реакции, модели и механизми 
- Физика на неутроните, фисија, фузија, нуклеарни реактори 
- Елементарни честички 

12. Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, семинар 
13. Вкупен расположив фонд на 

време 
240 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 

120 часа наставни активности (неделен фонд: 4 часа предавања, 2 часа 
аудиториски вежби, 2 часа лабораториски вежби- 
120 часа други форми и активности 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
60 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 90 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 50 бод.(писмен)+35 бод.(устен)  

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 бодови 

17.3. Активност и учество 5 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Услов за потпис: Редовност на предавања и нумерички 
вежби, изработени и колоквирани лабораториски вежби. 
Услов за завршен испит: Положен писмен дел од испит 
со најмалку 50%. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Самоевалуација и евалуација од студенти 

22. 
Литература 

22.1. Задолжителна литература 
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Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Kenneth S. Krane Introductory nuclear 
physics 

John Wiley and 
Sons 

1988 

2. K. Heyde Basic ideas and 
concepts in nuclear 
physics 

Institute od physics 
publishing, Bristol 
and Philadelphia 

1999 

3. Смиља Конеска, 
Доне 
Гершановски  

Нуклеарна физика УКИМ, Скопје 1998 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Semuel S.M. 
Wong 

Introductory nuclear 
physics 

Wiley-WCH 
Verlag GmbH & 
Co.KGaA 

2004 

2. Ahmad A. Kamal 1000 Solved problems 
in modern physics 

Springer 2010 

3. I.E. Irodov Problems in general 
physics 

Mir Publishers 
Moscow 

1981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Астрономија и астрофизика                                                                                                                   Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

 

130 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Галактичка и екстрагалактичка астрономија   

2. Код ФАЗ07-22 
3. Студиска програма  Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј‟, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година 
/семестар 

IV/8 7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

 Положени Општа астрономија и Општа астрофизика. Ислушана Ѕвездена астрономија. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Галактичката и екстрагалактичката астрономија ќе бидат претставени од повеќе различни аспекти, поточно преку 
карактеристиките на Млечниот пат, составот и структурата на галаксиите, формирањето и еволуцијата на 
галаксиите, разни инструменти и методи кои се користат во истражувањата, како и краток вовед во космологија.  
Од студентите се очекува да стекнат општо познавање од светот на галаксиите, како и вештини кои ќе може да ги  
употребат во други астрономски области. Овој курс има за цел да ги воведе студентите во критично разгледување 
на научни трудови и извлекување заклучоци врз основа на пронајдените факти преку анализа на објавени трудови. 
Студентите ќе се стекнат со способност да работат со податоци од дел од изучуваните области и ќе бидат запознаени 
со соодветен софтвер кој ќе можат да го користат во понатамошните студии или истражувања. Ќе бидат поставени 
и отворените прашања од оваа област и астрономските истражувања планирани во наредните неколку децении кои 
имаат за цел да ги одговорат актуелните прашања.    

11. Содржина на предметната програма:  
• Историја на галактичка и екстрагалактичка астрономија. Вовед во општи поими и галактички координати.   
• Набљудувачки методи и опсерватории.  
• Структура на галаксиите: форма, големина, состав, компоненти на галаксиите и морфолошка класификација.  
• Млечниот пат како галаксија. Спирални и елиптични галаксии. Активни галактички јадра.  
• Интерпретирање на светлината која потекнува од галаксиите. Спектрална енергетска дистрибуција, ѕвездени популации и 
меѓуѕвездена материја. Црвено поместување на галаксиите.  
• Кинематика и динамика на галаксиите. Проблемот на скриена маса.  
• Статистички својства на групи галаксии: функции на маса и луминозност. Кластери и групи галаксии.  
• Вовед во космологија. Космичко микробраново зрачење. Еволуција на галаксиите во космолошки контекст  

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, подготовка на 
семинари, решавање на нумерички задачи, изработка на проектни задачи.   

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

4 кредити x30 часови = 120 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

60 контактни и 60 неконтактни часови  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
30 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 

16.2. Самостојни задачи 20 
16.3. Домашно учење – задачи 20 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 30 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 40 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  
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20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето 
на студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Peter Schneider Extragalactic Astronomy 
and Cosmology: An 
introduction 

Springer 2006 

2. H. Mo, F. van den Bosch, S. 
White,  

Galaxy formation and 
evolution  

Cambridge Univ. 
Press 

2010 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. L.S. Sparke, J.S. Gallagher Galaxies in the Universe: 
an Introduction 

Cambridge Univ. 
Press 
 

2007 

2. Барбара Рајден Вовед во космологија  Ars Lamina 2013 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
 
 

Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Линеарна алгебра 
2. Код МТЈ01-22 
3. Студиска програма Теориска физика, Применета физика, астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Првциклус 
6. Академска година /семестар Прва година / прв 

семестар 
7. Број на ЕКТС- 

кредити  4 

8. Наставник Д-р Валентина Миовска, редовен професор 
9. Предуслови за запишување на предметот Нема 
10. Цели на предметната програма (компетенции): Стекнување знаења од матрично сметање, детерминанти, решавање 

системи линеарниравенки, векторски простори и примена во задачи. 
11. Содржина на предметната програма: Вектори во 𝑅𝑅𝑛𝑛. Матрици и операции со матрици, видови матрици, редична 

еквивалентност, елементарни редични трансформации, ранг на матрица, решавање системи равенки со помош на 
матрици (Гаусов метод, Теорема на Кронекер-Капели), сингуларни и несингуларни матрици, инверзна матрица, 
матрични равенки. Поим за векторски простор и потпростор, линеарна зависност и независност на вектори, база и 
димензија. Поим за линеарно пресликување. Детерминанти. Решавање системи равенки со помош на 
детерменинати. 

12. Методи на учење: активно следење на предавањата и вежбите, усвојување на материјалот со домашно учење и 
самостојни задачи. 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часа 
14. Распределба на расположивото време Седмично 2 часа предавања, 1 час аудиториски вежби 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања- теоретска настава 30 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 15 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  / 
16.2. Самостојни задачи 45 
16.3. Домашно учење – задачи 30 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 100 бодови 
17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) / 
17.3. Активност и учество / 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Услов за потпис: редовност на часовите 
Услов за завршен испит: најмалку 50% од 
поенитеосвоени на тестовите 

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

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ш. Екслер 
Линеарна алгебра 
сработена на вистински 
начин 

Превод на 1000 
стручни 
и научни книги 
(проект 
на Владата на 
РМ) 

2010 
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2. Н. 
Целакоски 

Задачи по линеарна 
алгебра 

Просветно дело, 
Скопје 1996 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. M. L. Boas Mathematical methods in 
the physical sciences 

John Wiley & 
Sons, Inc. 2006 

2. H. E. Rose Linear Algebra, A Pure 
Mathematical Approach Birkhäuser 2002 

3.     
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Реден број на прилогот: 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Репетиториум по физика 
2. Код ФПИ01-22 
3. Студиска програма Сите наставни програми на Природно-математичкиот факултет 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика при ПМФ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус 
6. Академска година /семестар Прва година / I  Број на ЕКТС- кредити  4 
8. Наставник Проф. д-р. Ристе Попески-Димовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање на студентите со елементи од класична механика, 
експериментална работа и вовед во научно истражување. 

11. Содржина на предметната програма:  
1. Кинематика 2. Динамика 3. Работа и енергија 4. Гравитација 5. Бранови и осцилации 

12. Методи на учење: предавања со дискусија, аудиториски вежби, демонстрациони експерименти  
13. Вкупен расположив фонд на 

време 
 4 кредити по 30 часа = вкупно 120 часа 

14. Распределба на расположивото 
време 60 контактни и 60 неконтактни часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
20 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 10 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 40 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 бодови 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и 
усна) 

20 бодови 

17.3. Активност и учество 20 бодови 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 65 бода 6 (шест) (E) 
66 х до 75 бода 7 (седум) (D) 
од 76 до 85 бода 8 (осум) (C) 
од 86 до 95 бода 9 (девет) (B) 
од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Редовност во посетувањето на наставата и вежбите 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски (по потреба) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето на 
студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Ѓорѓи 
Ивановски 

Механика и 
молекуларна физика 

Универзитет „Св. 
Кирил и 
Методиј“ Скопје 

2006 

2. Marcelo 
Alonso, Edward 
J. Finn 

Physics Addison-Wesley 1992 

3. Ѓорѓи 
Ивановски, 
Васил 
Мицевски 

Збирка решени задачи 
по физика 1 Просфетно дело 1999 

22.2. 
Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 
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1. Љ. А. 
Петковски и В. 
Мицевски 

Физика за прва година 
на реформираното 
гимназиско 
образование 

Просветно дело 2002 

2. C. Kittel, W. D. 
Knight and M. 
A. Ruderman 

Mehanika Tehnicka knjiga 1982 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет РЕПЕТИТОРИУМ ПО МАТЕМАТИКА  
2. Код ФМИ01-22 
3. Студиска програма Сите студиски програми на Институтот за физика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, 
катедра, оддел) 

Институт за физика, 
Природно-математички факултет, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) прв 
6. Академска година /семестар Прва година / прв 

семестар 
 Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник проф. д-р Ѓорѓи Маркоски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Со изучувањето на овој предмет студентите би требало да се 
стекнат со предзнаења, од соодветните области на математиката, потребни за квалитетно следење на содржините 
на останатите предмети на студиската програма. 

11. Содржина на предметната програма:  
Степени и корени, Равенки, неравенки (линеарни, квадратни, кубни, дробно рационални), апсолутна вредност 
(својства, равенки, неравенки), Тригонометрија (равенки, неравенки, функции), Степенски, експоненцијални, 
логаритамски функции, равенки и неравенки. 
 

12. Методи на учење: предавања и вежби 
13. Вкупен расположив фонд на време 120 (2+2) 
14. Распределба на расположивото време 30+30+10+20+30 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови  
16.3. Домашно учење – задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 90 бода 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

0 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Посетени предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата анкета 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

Учебници и збирки задачи по математика за средно гимназиско образование (природно-
математичка насока) за 1, 2 и 3 година 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.     
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Прилог бр.3  Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на 

наставниот предмет 
 Репетиториум по физика преку задачи и експерименти 

2. Код  ФТЗ08-22 
3. Студиска програма  Физика 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

 ПМФ – Скопје, Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, 
трет циклус) 

 Прв 

6. Академска година 
/семестар 

 1/I 7. Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник  проф. д-р Ламбе Барандовски, проф. д-р Ирина Петреска  
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

 Нема 

10.  Цели на предметната програма (компетенции):  
Главна цел на предметот е повторување и продлабочување на знаењата по физика и 
математика, стекнати во текот на средношколското образование, преку решавање нумерички 
и експериментални задачи од повеќе области на физиката. Предметот нема за цел повторно да 
се предава материјалот по физика, изучен во текот на средното образование, туку да се 
надградат и зајакнат предзнаењата на студентите, како и да се унапредат нивните вештини за 
примена на теоријата во решавање задачи. Стекнатите знаења од овој предмет во комбинација 
со општите курсеви од поединечните области на физиката, се очекува да помогнат студентите 
полесно да ги совладуваат предизвиците со коишто ќе се соочуваат, изучувајќи ги 
специјализираните курсеви од студиската програма.  

11.  Содржина на предметната програма: 
-  Механика. Кинематика и динамика на материјална точка - Њутнови закони, инерцијални 
системи, импулс, енергија, моќност, закони за запазување, гравитација и гравитационо поле. 
Кинематика и динамика на тврдо тело. 
-   Механика на флуиди. Притисок, Архимедов закон, Бернулиева равенка, закон на 
континуитетот.  
- Молекуларна физика и термодинамика. Модел на идеален гас, равенки на состојба, закони 
на термодинамиката, основни термодинамички процеси. 
-   Електромагнетизам. Електростатика – Кулонов закон, јачина на електрично поле, 
потенцијал, кондензатори, електричен капацитет. Електрична струја – струја, отпор, Омов 
закон, Кирхофови правила, работа и моќност на права и наизменична струја. Магнетизам - 
магнетно поле на спроводник со струја, спроводник со струја во магнетно поле, Лоренцова 
сила, Амперов закон, закон за електромагнетна индукција, магнетен флукс, самоиндукција, 
индуктивитет, пермеабилност. Наизменична струја - отпорници, кондензатори и 
индуктивитети во коло со наизменична струја. 
- Осцилации и бранови. Модел на хармониски осцилатор, равенка на хармониски осцилации, 
математичко нишало. Бранови – простирање на рамен бран, видови бранови, одбивање и 
прекршување, Доплеров ефект, суперпозиција на бранови, Прицип на Ферма. 
-  Оптика. Геометриска оптика – основни закони на геометриската оптика, огледала, леќи.  
Физичка оптика – интерференција, дифракција и поларизација на светлина.  
- Модерна физика. Основи на квантната механика - енергија и импулс на фотонот, 
фотоелектричен ефект, Комптонов ефект, Радерфордов-Боров модел на атомот, де Брољиева 
бранова должина, Хајзенбергов принцип на неопределеност. Основи на специјалната теорија 
на релативност -  принцип на релативност, собирање на брзини, релативистички Доплеров 
ефект, релативистички импулс и енергија, закон за запазување на импулсот и енергијата. 
Основи на нуклеарната физика - енергија на сврзување на јадрата, прост радиоактивен распад. 

12.  Методи на учење: предавања, аудиториски вежби, лабораториски вежби, семинар 
13. Вкупен расположив 

фонд на време 
 120  

14. Распределба на 
расположивото време 

 контактни часови - 60 (седмично - 2 часа предавања,  2 часа вежби) 
неконтактни часови - 60  

15. Форми на наставните 
активности 

 15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 
 15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
30 часови 

16. Други форми на 
активности 

 16.1. Проектни задачи  10 часови 

 16.2. Самостојни задачи 30 часови 
 16.3. Домашно учење – задачи 20 часови 

17.  Начин на оценување      
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17.1.  Тестови 80 бодови 

17.2.  Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

15 бодови 

17.3.  Активност и учество 5 бодови 

18.  Kритериуми за оценување 
(бодови/ оценка) 

до 50 бода 5 (пет) (F) 
 51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
 61 х 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 за полагање 
завршен испит 

Услов за потпис: Редовност на предавања и нумерички 
вежби 
Услов за завршен испит: Минимум освоени 20 бодови 

20.  Јазик на кој се изведува 
наставата 

Македонски 

21.  Метод на следење на 
квалитетот на наставата 

Самоевалуација и евалуација од студенти 

22. 

 Литература 

22.1. 

 Задолжителна литература 

Реден 
број 

 Автор Наслов Издавач Година 

1.  ВикторУрумов 
 

Меѓународни 
олимпијади по физика 

Просветно дело 1999 

2.  I.E. Irodov Problems in general 
physics 

Mir Publishers 
Moscow 

1981 

22.2. 

 Дополнителна литература 

Реден 
број 

 Автор Наслов Издавач Година 

1.  Група автори Збирка решени задачи 
од натпревари по 
физика, Книга 2 

ДФРМ 
 

2016 

2.  Група автори Збирка решени задачи 
од натпревари по 
физика, Книга 3 

ДФРМ 2020 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Физика на Земјата и атмосферата со екологија  
2. Код ФАИ01-22 
3. Студиска програма Астрономија и астрофизика, Медицнска физика, Наставна физика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј‟, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар III/6 7. Број на ЕКТС- кредити  4 
8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Основни познавања од математика и физика.  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Главна цел е примена на физичките закони за објаснување на природните појави на нашата планета и запознавање 
на студентите со можностите на физичките науки во заштита на нашата планета. Стекнатите знаења за Земјата 
како планетарно тело ќе им овозможат на студентите полесно следење на предмети од областа на астрономијата и 
астрофизиката. За идните професори по физика ќе им овозможи  основа за проектни активности поврзани со 
природната средина и нејзината заштита.   

11. Содржина на предметната програма:  
Теорија за настанок на вселената и за настанок на Сончевиот ситем. Старост на Земјата (геолошка скала; 
радиоактивно датирање). К-Т граница. Методи за определување на големината и формата на Земјата. Гравиметрија. 
Внатрешна структура на Земјата. Земјотреси (сеизмички бранови, сеизмичка сенка, макросеизмичка скала, 
Рихтерова скала, сеизмограми, микросеизми). Настанок на цунами. Вулкани (основни елементи, видови на 
вулкански материјал, следење на вулкански активности, вулкани надвор од нашата планета). Геоелектрика. 
Магнетно поле на Земјата (потекло и негови параметри, палеомагнетни истражувања). Сончева активност и соларно-
терестријална поврзаност. Теорија на глобална тектоника (граници на тектонските плочи, Вегнерова хипотеза, 
реверзибилност на геомагнетното поле, огнени точки). Настанок на годишни сезони. Определување на соларна 
константа. Настанок, развој, состав  и структура на Земјината атмосфера. Услови и процеси за формирање на облаци 
и врнежи и нивна класификација. Ефектот на стаклена градина (на Земјата, Венера и Марс). Проблемот на 
уништување на озонскиот слој. Кисели дождови. Глобалното затоплување и негови последици. Астрономски 
фактори за климатските промени (теорија на Миланковиќ). Сателитски мониторинг во улога на заштита на нашата 
планета.  

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, подготовка на 
семинари, решавање на нумерички задачи, изработка на проектни задачи.   

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

4 кредити x 30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 

60 контактни и 60 неконтактни часови 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 часови 

16.2. Самостојни задачи 15 часови  
16.3. Домашно учење – задачи 30 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови       60         бодови                                                       

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

      20         бодови   

17.3. Активност и учество       20         бодови  

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Континуирано следење и проверување на работата на 
студентите преку тестови и дискусии.   

22. 
Литература 

22.1. Задолжителна литература 
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Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. F. W Taylor Elementary Climate 
Physics 

Oxford Univ. Press 2005 

2. C. Plummer,  
D. Carlson, 
D. McGeary 

Physical Geology McGraw-Hill 2009 

3. Г. Апостоловска Физика на Земјата и 
атмосферата со 
екологија 

Интерна скрипта 2020 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. V. Faraoni Exercises in 
Environmental Physics 

Springer  2006 

2. Џон М. Валас, Питер 
В. Хобс 
 

Наука за 
атмосферата (Вовед)   

Табернакул 2010 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Археоастрономија   

2. Код ФАИ02-22 
3. Студиска програма Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  
- институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв  

6. Академска година /семестар III/6, IV/7 7. Број на ЕКТС- кредити  4 
8. Наставник Олгица Кузмановска 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
Положен курс по општа астрономија  

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
• Запознавање со основните методи на проучување во археоастрономијата и оспособување на  студентот за 
нивна практична примена   
• Запознавање со структурата и конструкцијата на античките локалитети кои содржат астрономски 
ориентации и нивното културно и историско значење 

11. Содржина на предметната програма:  
• Предметот на проучување и развојот на археоастрономијата како интердисциплинарна наука 
• Методи на проучување во археоастрономијата  
• Мерење на астрономски ориентации на древни градби и нивното културно толкување и значење. 
Врската на археоастрономијата со археологијата. 
• Историја и конструкција на античките споменици-опсерватории на Британските острови и Европа.   
• Историски развој на западната астрономија, астрономијата на азиските, афрички и американски 
цивилизации и култури. Астрономијата во митологијата и старите религии и нејзиното влијание во 
архитектурата на древните градби. 
• Историја и конструкција на мегалитската опсерваторија Кокино.  

 

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, решавање на астрофизички проблеми, подготовка на семинари, 
изработка на проектни задачи   

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часа (2+1) 

14. Распределба на 
расположивото време 

60+60 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 40 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
20 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 20 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

 
20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето на 
студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 
Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 
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1. David H. Kelly, 
Eugene F. Milone  

Exploring ancient skies: 
Encyclopedic survey of 
Archaeoastronomy 

Springer, 
Science+Business 
Media, Inc.  

2005 

2. O. Кузмановска 
(уредник) 

Збирка на научни 
трудови од 
конференции 

 2018 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Clive Ruggles Ancient Astronomy: An 
Encyclopedia of 
Cosmologies and Myth 

ABC-CLIO, 
Oxford 
 

2005 
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1. Наслов на нaставниот предмет Примена на Фурие анализа во физиката 
2. Код ФТИ09-22 
3. Студиска програма Теориска физика, Применета физика, Медицинска 

физика, Геофизика и метеорологија, Астрономија 
и астрофизика 

4. Организатор на студиската програма (единица, односно 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет “Св. 
Кирил и Методиј”, Скопје  

5. Степен (прв, втор, трет циклус)  прв 
6. Академска година/семестар  II/ 4 III/6 7. Број на ЕКТС 

кредити 
4 

8. Наставник Проф. Д-р Драган Јакимовски 
9. Предуслови за запишување на предметот Положен : Математика 2 
10. Цели на предметната програма (компетенции): 

• Запознавање со основните математички концепти поврзани со Фурие анализата генерално и со нејзина 
практична примена во дискретните и континуираните физички системи. 

11. Содржина на предметната програма (во зависност од насоката и интересите на студентот избор од следните 
теми): 
Топлотна равенка и редови на Фурие 
Разложување на Тејлор и хармониски функции 
Диференцијабилност и континуираност на функции 
Примена – бранови, дифузија, дифракција, анализа на звучни и други сигнали... 
Конволуција на функции, ортогоналност и линеарност 
Лапласова трансформација 
Дискретна и брза трансформација на Фурие (FFT) 
Софтверско имплементирање на Фурие анализа (python, R) 
Фурие анализа на слики 

12. Методи на учење: предавања, консултации и вежби 
 

13. Вкупен расположив фонд на време 120 часа (2+1) 
14. Распределба на расположивото време 60+60 
15. Форми на наставните активности 15.1 Предавања-теоретска настава 40 часови 

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

20 часови 

16. Други форми на активности  16.1 Проектни задачи  
16.2 Самостојни задачи  40 часови 
16.3 Домашно  учење  20 часови 

17. Начин на оценување  
17.1.  Практична работа  
17.2.  Семинарска работа/проект  30 бодови 

17.3.  Активност и учество  10 бодови 
17.4. Завршен испит 60 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  
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 
21 Метод на следење на квалитетот на наставата  Анкета, испит 
22. Литература 

            Задолжителна литература  
22.1 Ред.број Автор Наслов Издавач Година 

1. G.Bachman, L.Narici, 
E.Beckenstein,  

Fourier and Wavelet analysis  Springer  2002 

2. Д Јакимовски Избор на текстови  2020 
3.     

22.2 Дополнителна литература  
Ред.број  Автор Наслов Издавач Година 
1.     
2.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет TЕОРИЈА НА РЕЛАТИВНОСТ 
2. Код ФТЗ07-22 
3. Студиска програма Теориска физика, Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус академски студии 
6. Академска година /семестар II /4 семестар 

III /6 семестар  
7. Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник  
Проф. д-р Олга Галбова 
 

9. Предуслови за запишување на предметот Положени предметите: Механика и Математичка анализа 1  
Ислушан предметот: Математичка анализа 2 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Запознавање со основите на Специјалната теорија на релативност во историски контекст, запознавање со 
Ајнштајновите постулати, Лоренцовите трансформации и последиците од нив. Кратко запознавање со основите на 
Општата теорија на релативност и Принципот на еквиваленција. Опис и дискусија на некои мисловни 
експерименти во теоријата на релативност и објаснување на наводни парадокси кои произлегуваат од нив. 
Примена на теоријата за објаснување на појави во разните области од физиката (нпр. астрономија, астрофизика, 
физика на елементарни честички, итн.), на ниво прифатливо за прв курс по теорија на релативност. 
 

11. Содржина на предметната програма:  
 
1. Историски преглед на теоријата на релативност. Експерименти за детектирање на апсолутното движење. 
2. Постулати на Ајнштајн. Објаснување на негативните резултати од експериментите за детекција на етерот.  
3. Лоренцови трансформации.  
4. Релативност на едновременоста, дилатација на времето, контракција на должината.  
5. Ајнштајнови “Gedanks” експерименти и реални експерименти. 
6. Парадокси во Специјалната теорија на релативност и нивно објаснување. 
7. Релативистичко сложување на брзини. 
8. Аберација на светлина и Доплеров електромагнетен ефект. 
9. Геометриска репрезентација на простор-време. 
10. Дијаграм на Минковски и примена во конкретни задачи. 
11. Принцип на каузалност. Хипотеза за тахиони и движење со натсветлински брзини.  
12. Риманови простори. Простор на Минковски. 
13. Квадривектори на брзина, забрзување, импулс и енергија. 
14. Динамички закон на релативистичката механика. 
15. Релативистичка динамика на судирни процеси. 
16. Основи на Општата теорија на релативност. Принципот на еквиваленција и последици - гравитационо црвено 
поместување и гравитационо временско задоцнување. 
 

12. Методи на учење: активно следење на  предавањата, дискусии, семинари, работилници, самостојни задачи 
13. Вкупен расположив фонд на време неделен фонд на часови: 2+2+0 

15 недели  4 часа = 60 часа 
4 ЕКТС  30 = 120 часови 

14. Распределба на расположивото време 30 + 30 + 15 + 15 + 30 = 120 часови 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 

15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 
семинари, тимска работа 30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  15 
16.2. Самостојни задачи 15 часови 
16.3. Домашно учење  30 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 % 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 % 

17.3. Активност и учество 10 % 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х до 70 бода 7 (седум) (D) 
од 71 до 80 бода 8 (осум) (C) 
од 81 до 90 бода 9 (девет) (B) 
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од 91 до 100 бода 10 (десет) (A) 
19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Реализирани активности 15, 16 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски 
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Квалитет и квантитет на стекнатите знаења, анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. A. P. 
French Special Relativity MIT press, New 

York 1968  

2. 
James H. 
Smith 

Introduction to Special 
Relativity 

Dover 
Publications, Inc. 
Mineola, New 
York 

1995 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Robert 
Resnick 

Introduction to Special 
Relativity Wiley, New York 1968 

2.     

3.     
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1 Наслов на наставниот предмет Обновливи извори на енергија 
2 Код   ФПИ05-22 

 
 
 

3 Студиска програма Физика сите насоки 
 Математика-физика 
 

 
4 

Организатор на студиската 
програма 

 
Институт за физика, ПМФ, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје 

5 Степен Прв  
 
6 

 
Академска година/семестар 

 
3/V, 3/VI  и 4/VII  

 
7 

Број на ЕКТС 
кредити 

 
4 

 
8 

 
Наставник 

 
Д-р Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ,  
редовен професор 
 

 
9 

Предуслови за запишување на 
предметот 

 
 Ислушани првите 4 семестри. 

 
10 

Цели на предметната програма (компетенции): 
Преку наставата и семинарски работи студентите треба да ги утврдат и продлабочат знаењата за сите видови на 
обновливи извори на енергија  
Да се обучат студентите во користење и пребарување литература  
Усмено презентирање на релевантни податоци.  
 

 
11 

Содржина на предметната програма:  
 
Општо за енергетски извори. 
Обновливи извори.  
Биоенергија 
Сончева енергија. 
Енергија на ветер.  
Хидроенергија.  
Енергија на бран и на плима.  
Геотермална енергија.  

 
12 

Метод на учење: следење на предавањата, активно следење на материјалот со домашно учење и самостојно решавање 
задачи. 

13 Вкупен расположлив фонд на време 90 часа 

 
14 

Распределба на расположливото 
време 

седмично:  
2 часа предавања, 1 час семинарска 

 
15 

Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања-теоретска настава 30 часа 

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

 
15 часа 

 
16 

 
Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи    
16.2 Самостојни задачи  
16.3 Домашно учење 45 часа 

 
 
17 

Начини на оценување 
17.1 Тестови 40 бода 
17.2 Лабораториски вежби  
17.3 Активност и учество   5 бода 

 17.4 Завршен испит 55 бода 
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18 

 
 
 
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

           до   49 бода   5 (пет)              (F) 
oд 50 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 

Услов за потпис:  
Присуство на часовите за предавања. 
Услов за завршен испит:  
  Изработена семинарска работа 
Присуство на предавања и вежби    

20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски (или англиски по потреба) 

 
21 

Метод на следење на квалитетот 
на наставата 

 
Домашни задачи, анкетни прашалници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

Литература 
 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1.  
Годфри Бојл 

Обновливи извори на енергија 
(моќноста за одржлива иднина)  

Oxford 
University Press 
Превод 1000 
наслови 

 
2016 

 
2. 

S.A.Abbasi, N.Abbasi  Renewable energy sources and 
their environmental impact  

S.A.Abbasi, 
N.Abbasi  
 

 
2004 

3. Т. Smith, N Bezic 
King, H. Kissoch  
 

   

 

An introduction to energy sources  
 

Weigl Publishers  
 

2004  
 

  

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 
ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

 
1. 

G.N.Tiwari, M.K.Ghosal  
 

Renewable energy resources; 
Basic principles and application  
 

Alpha Science 
International  
 

2005  
 

   
 
2. 

B.Viswanathan  
 

An introduction to energy 
sources  
 

Indian Institute of 
Technology  
 

2006  
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Вовед во биофизика 

2. Код ФМИ04-22 
3. Студиска програма Физика –сите насоки, математика-физика 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, ПМФ,УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година 
/семестар 

Од трета година /  
5,7 семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник Д-р Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ, редовен професор 
9. Предуслови за 

запишување на 
предметот 

Ислушани првите 4 семестри, положени испитите од прва година 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со физиката на живата природа, поточно со основните 
физички закономерности на процесите во биолошките системи. Запознавање со основните теориии 
експериментални методи кои се користат во биофизиката.  

11. Содржина на предметната програма: Хемиски основи на животот. Аминокиселини.Физика на белковините. 
Физика на нуклеинските киселини.Физика на ферментите.Вовед во методи за испитување на структурата. 

12. Методи на учење: следење на предавањата, семинарска работа, активно следење на материјалот со домашно учење 
и самостојно решавање на задачи. 

13. Вкупен расположив 
фонд на време 

90 часа 

14. Распределба на 
расположивото време 2 часа предавања, 1 час семинарска работа 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), семинари, 

тимска работа 
15 часа 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи   

16.2. Самостојни задачи 15 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 30 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 25 бода 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 бода 

17.3. Активност и учество 5 бода 

17.4. Завршен испит 50 бода 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Присуство на часовите за предавања.  
Изработена семинарска работа. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски (или англиски по потреба) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Домашни задачи, анкетни прашалници 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. W.Hoope,W.Lohma
n,H.Markl,H.Ziegel 

Biophysics Springer-Verlag 1983 

2. M.Daune Molecular biophysics Oxford University 
Press 

1999 

22.2. 
Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов ИздавачT.Smith Година 
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1. M.В.Волкенштајн Биофизика Наука, Москва 1981 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Астрономија и астрофизика                                                                                                                   Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

 

150 
 

 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
СТРУКТУРНО ПРОГРАМИРАЊЕ 

2. Код ФИИ01-22 
3. Студиска програма Применета физика, астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  
- институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус академски студии 

6. Академска година /семестар III / 5, IV/7 7. Број на ЕКТС- кредити  4 
8. Наставник д-р Ванчо Чабуковски, редовен професор 
9. Предуслови за запишување 

на предметот 
Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Да се воведат студентите во парадигмата на структурното програмирање, да го сфатат концептот на алгоритми и 
да се оспособат да развиваат алгоритми, да кодират, тестираат и компајлираат програми, да ја сфатат улогата на 
функциите во структурното програмирање. 

11. Содржина на предметната програма:  
• Воведни концепти: Што е компјутер, хардвер, софтвер, компјутерска програма.  
• Програмирање и програмски јазици: Историјат, поделба, програмски парадигми. Машински, симболички, виши и 
високи програмски јазици.  
• Типови и структури на податоци: Основни, структурирани, апстрактни.  
• Алгоритми: Структурни (top-down programming, modular programming), правилни алгоритми, структурни 
теореми.  
• Алгоритамски контролни структури: текстуално и графичко претставување, карактеристики.  
• За јазикот С++. Елементи на јазикот С++. Наредби за контролните структури во С++. Низи: едно-, дво- и 
повеќедимензионални. Стрингови и функции со стрингови.  
• Подалгоритми и потпрограми: Повикување, вредносни и референцирани аргументи. Рекурзивни подалгоритми и 
потпрограми. Покажувачи. Структури.  
• Листи: Секвенцијални и поврзани.  
• Датотеки: Секвенцијални и случајни. 
• Динамичко програмирање. Динамичка оптимизација.  
• Апликации: Околина за работа со C++ 

12. Методи на учење: предавања со дискусија, аудиториски и лабораториски вежби, проектни задачи / семинарски 
работи, самостојни задачи и домашно учење 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

90 часа 

14. Распределба на 
расположивото време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
15 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 10 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 25 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови (устно) 

Тестови (писмено) 
35 бода 
35 бода 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и 
усна) 

20 бода 

17.3. Активност и учество 10 бода 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит редовност на предавањата и аудиториски вежби, изработени 
сите лабораторсики вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата анкета 
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22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1.  Ѓ. Јованчевски, Б. 
Стојчевска, 
Н.Ацковска, 

Основи на програмирање Гоцмар 2007 

2. Александар С. 
Димовски 

Основни концепти на 
програмирањето: 
Семантички пристап 

Матица 
македонска 

2009 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден 
број 

Автор Наслов Издавач Година 

1. Bjarne Stroustrup C++ Programming 
Language 

Addison Wesley 2004 

2. Kernighan, Dennis 
Ritchie 

The C Programming 
Language 

Prentice Hall PTR 1988 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Спектроскопија 
2. Код ФПИ14 
3. Студиска програма Физика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, Природно-математички факултет, УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус академски студии 
6. Академска година /семестар Трета година / V, IV/7  Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник Проф. д-р Ристе Попески-Димовски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Положени предмети: механика, молекуларна физика со термодинамика;  
Ислушани предмети: Електромагнетизам, Оптика 
Запишан минимум петти семестар 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да научат да работат со спектрални инструменти, да ги 
научат спектроскопските техники и да научат да анализираат спектри 

11. Содржина на предметната програма: Основи на спектроскопоска техника, спектрална анализа, Спектрални уреди 
(призмени и дифракциони уреди и нивни параметри), Извори на светлина, Оптики шеми на спектрални уреди, 
Молекуларна спектроскопија, ротациона спектроскопија, микробранова спектроскопија, вибрациона 
спектроскопија, инфрацрвена спектроскопија, ротационо-вибрациони спектри, раманови спектри. 

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, подготовка на 
семинари, решавање на нумерички задачи, изработка на проектни задачи, изработување на лабораториски вежби. 

13. Вкупен расположив фонд на време 4 кредити x 30 часови = 120 часови 
14. Распределба на расположивото 

време 75 контактни и 45 неконтактни часови 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 30 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
45 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 10 
16.3. Домашно учење – задачи 25 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 20 

17.3. Активност и учество 20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 65 бода 6 (шест) (E) 
66 х до 75 бода 7 (седум) (D) 
од 76 до 85 бода 8 (осум) (C) 
од 86 до 95 бода 9 (девет) (B) 
од 96 до 100 бода 10 (десет) (A) 

19. Услов за потпис и за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски, англиски (по потреба) 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето на 
студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. J. Machael 
Hollas 

Modern Spectroscopy Wiley 2004 

2. Р. Хехт Оптика (преведена) Просветно дело 2010 

3. H. Haken, 
H.C. Wolf 

Molecular physics and 
elements of quantum 
chemistry, introduction to 
epxeriments and theory 

Springer 1994 

22.2. 
Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 
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1.  Б.И. 
Малишев 

Вовед во експериментална 
спектроскопија 

Москва „наука“ 1979 

2. Ј. Велевска Спектроскопија - 
предавања 

За интерна 
употреба 

 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Избрани делови од математичка физика 
2. Код ФТЗ06-22 
3. Студиска програма Теориска физика, Астрономија и астрофизика, Медицинска физика, 

Применета физика, Наставна физика, Геофизика и метерологија 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, 
катедра, оддел) 

Природно-математички факултет 
Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв  
6. Академска година /семестар II/3 

IV/7 
 Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник Проф. д-р Даница Крстовска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Положени Математичка анализа 1 и 2 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Запознавање со избрани математички методи за работа со комплексни функции 

11. Содржина на предметната програма:  
 
1. Комплексни броеви 
2. Функции од комплексна променлива 
3. Аналитички функции  
4. Аналитичко продолжување 
5. Контурна интеграција 
6. Интегрална формула на Коши  
7. Теорема на резидиуми 

12. Методи на учење: предавања и аудиториски вежби 
13. Вкупен расположив фонд на време  120 часа 
14. Распределба на расположивото време 60+60 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 40 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

20 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 20 
16.3. Домашно учење – задачи 30 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Ислушани предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Sean Mauch Introduction to 
Methods of Applied 
Mathematics or 
Advanced 
Mathematical 
Methods for 
Scientists and 
Engineers 

CalTech 2004 



Астрономија и астрофизика                                                                                                                   Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

 

155 
 

2. K.F. Riley, M.P. 
Hobson, S. J. 
Bence 

Mathematical 
Methods for 
Physics and 
Engineering 

Cambridge 
University 
Press 

2006 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Niels Walet Further 
Mathematical 
Methods 

Department of 
Physics, 
UMIST 

2002 

2. Даница 
Крстовска 

Избрани делови од 
математичка 
физика 

Интерна 
скрипта 

2013 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Физика на енергетски извори 
2. Код ФПИ03-22 
3. Студиска програма Теориска физика, Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, 
катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје 

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

кредити  
4 

8. Наставник д-р. Атанас Танушевски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
• Вовед и поделба на фосилните горива. 
• Изучување на нуклеарната енергија.  
• Уреди за претворба на хемиската енергија во електрична енергија 
• Складирање на енергијата.   

11. Содржина на предметната програма:  
• Вовед во енергетски извори 
• Нафта 
• Природен гас 
• Јаглен 
• Густина на енергија 
• Енергија од водород 
• Електрична енергија 
• Магнетна енергија 
• Хемиска енргија 
• Енергија и глобалното затоплување 
• Производство на електрична енергија 
• Претворба на хемиската енергија на горивото во топлина 
• Ефикасност при топлинската претворба 
• Ефикасност при механичката претворба 
• Претворба на енергија во топлинските мотори 
• Претворба на механичката во електрична енергија 
• Производство на електрична енергија со помош на различни циклуси 
• Производство на електрична енергија во термоцентрали 
• Производство на електрична енергија со помош на различни циклуси 
• Производство на електрична енергија во термоцентрали 
• Производство на водород 
• Горивни ќелии 
• Производство на биомаса и биоенергија 
• Нуклеарна фисија 
• Батерии 
• Супер капацитатори 
• Фотоелектрохемиски ќелии 
• Добивање и складирање на водород 
• Биохемиска енергија 

12. Методи на учење: следење на настава, изработка на лабораториските вежби и проектни задачи. 
13. Вкупен расположив фонд на време 110 часа 
14. Распределба на расположивото време 80 часa наставни активности (неделен 

фонд: 2 часа предавања и 1 час лабораториски вежби) 
+ 30 часа други форми на активности 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 60 часа 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
20 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 часа 

16.2. Самостојни задачи 10 часа 
16.3. Домашно учење – задачи 10 часа 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 80 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 10 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
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51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Право на потпис имаат студентите кои редовно ги 
следеле предавањата и ги изработиле лабораториските 
вежби. Услов за полагање на завршниот испит е 
студентите да ги имаат потпишано елаборати за 
изработените лабораториски вежби. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата 2 колоквиуми и семинарска работа 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. B. Viswanathan An Introduction to 
Energy Sources 

Indian Institute of 
Technology 

2006 

2. Yaşar Demirel Energy:Production, 
Conversion, Storage, 
Conservation, and 
Coupling 

Springer-Verlag 
London Limited 

2012 

3. ROBERT L. 
JAFFE,  
WASHINGTON 
TAYLOR 

The Physics of Energy Cambridge 
University Press 

2018 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. E. L. Wolf Physics and Technology 
of Sustainable Energy 

Oxford University 
Press 

2018 

2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот 

предмет 
Основи на геофизика 

2. Код ФАИ07-22 
3. Студиска програма  Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на 

студиската програма 
(единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј‟, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв 

6. Академска година 
/семестар 

IV/7 7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник Проф. д-р Драгана Черних 
9. Предуслови за 

запишување на предметот 
 Положена Механика. Ислушан Осцилации и бранови. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Увид во методите на геофизичките истражувања и стекнување основни знаења за физичката состојба и физичките 
процеси на планетата Земја. Стекнатите знаења треба да бидат основа за детално изучување на поединечните 
геонауки 

11. Содржина на предметната програма:  
Сеизмолошки, геолошки, тектонски, гравиметриски, геомагнетни, геолектрични, геотермички. Земјата како цврсто 
небесно тело: облик, големина, маса, сопствена ротација, инерцијален момент, момент на импулс (ангуларен 
момент). Земјата како цврсто деформабилно тело: тектонски сили, создавање на релјеф, изостазија, земјотреси, 
сопствени осцилации. Вертикална и латерална промена на составот, густината, температурата, изотропниот 
притисок, девијаторните напрегања, реолошките особини и физичките процеси во внатрешноста на Земјата; 
создавање и особини на Земјиното магнетно, електрично и термичко поле. Телуристички струи. Цунами. Хипотези 
за постанокот на Земјата.  

12. Методи на учење: аудиториски, лабораториски и теренски вежби; семинари, проектни и самостојни задачи; 
домашно учење 

13. Вкупен расположив фонд 
на време 

4 кредити x30 часови = 120 часови 

14. Распределба на 
расположивото време 

60 контактни и 60 неконтактни часови  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
30 

16. Други форми на 
активности 

16.1. Проектни задачи  20 

16.2. Самостојни задачи 20 
16.3. Домашно учење – задачи 20 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 30 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 40 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето на 
студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 
Реден број Автор Наслов Издавач Година 
1. W. Lowrie Fundamentals of 

Geophysics 
Cambridge Univ. 
Press 

2007 
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2. A. E. Scheidegger Foundations of 
Geophysics 

ElsevierScientific 
Publishing 
Company 

1976 

3. Т. Делипетров Основи на 
геофизиката 

Рударско-
геолошки 
факултет, Штип 

2003 

22.2. 

Дополнителна литература 
Реден број Автор Наслов Издавач Година 
1. D. Stefanović, 

S. Martinović , 
   S. Stanić 

Osnove geofizike I Rudarsko-geološki 
fakultet 
Univerziteta u 
Beogradu 

1996 

2. M. Starčević, 
  A. Đorđević 

Osnove geofizike II: 
gravimetrijske metode, 
geomagnetske 
metode 

Rudarsko-geološki 
fakultet 
Univerziteta u 
Beogradu 

1998 

  Т. Делипетров Геофизички 
истражувања 

Рударско-
геолошки 
факултет, Штип 

1996 

  E. Buforn, C. Pro, 
  A. Udías 

Solved Problems in 
Geophysics 

Cambridge 
University 
Press 

2012 

  Џ. Холден Вовед во физичка 
географија 

Просветно дело, 
Скопје 

2009 
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1 Наслов на наставниот предмет ФИЗИКА НА СОНЧЕВИОТ СИСТЕМ 
2 Код  ФТИ04-22 
3 Студиска програма  Физика 
 
4 

Организатор на студиската 
програма Институт за физика 

5 Степен Прв циклус академски студии 

6 Академска година/семестар 
 
III/5 и IV/7 
изборен  

 
7 

Број на ЕКТС 
кредити 

 
4 

8 Наставник д-р Наце Стојанов, редовен професор 

 
9 Предуслови за запишување на предметот Положени: нема 

Потпис: Теориска механика 

 
10 

Цели на предметната програма (компетенции):  
По завршувањето на курсот студентите треба да бидат способни да ги препознаат физичките законитости кои што 
се одговорни за постанокот и развојот на Сончевиот систем и Сонцето. Исто така, ќе добијат и основни познавање 
за атмосферата и внатрешноста на терестријалните и гасните планети, како и други помали тела во Сончевиот 
систем.  

 
11 

Содржина на предметната програма: 
Ѕвезди и маглини. Теории за постанокот на Сончевиот систем. Терестријани планети и гасни џинови - атмосфера и 
состав. Астероиди и комети. Орбити на тела во гравитацаионо поле - својства и симулација. 

 
12 Метод на учење: активно следење на предавањата и изработка на проектни задачи. 

13 Вкупен расположлив фонд на време 90 часа 

 
14 

Распределба на расположливото 
време 

контактни часови - 45 
неконтактни часови - 45 

 
15 

Форми на наставните 
активности 

15.1 Предавања 30 часа 
15.2 Вежби 15 часа 

 
16 Други форми на активности 

16.1 Проектни задачи   15 часа 
16.2 Самостојни задачи   0 часа 
16.3 Домашно учење 30 часа 

17 

Начини на оценување 
17.1 Тестови (писмен/устен) 50 бода 
17.2 Семинарска работа/проект (презентација: писмена /усна) 50 бода 
17.3 Активност и учество / 
17.4 Завршен испит / 

 
 
 
18 

 
 
 
Критериуми за оценување 
(бодови/оценка) 

           до   50 бода   5 (пет)              (F) 
oд 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 

Услов за потпис:  
Редовност во посетување на предавања и вежби. 
Услов за завршен испит: нема 
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20 Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

 
21 

Метод на следење на квалитетот 
на наставата Анкетни прашалници 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 

Литература 

 
 
 
22.1 

Задолжителна литература 
ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. S. R. Taylor Solar System Evolution Cambridge 2001 

     

 
 
 
22.2 

Дополнителна литература 

ред. 
бр. 

 
Автор 

 
Наслов 

 
Издавач 

 
Година 

1. Б. Рајден Вовед во космологија Ars Lamina 2013 

  2. Х. Картунен  Основи на астрономија Просветно Дело 2009 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Одбрани делови од фотоника 
2. Код ФПИ13-22 
3. Студиска програма Применета физика, Медицинска физика, Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ-УКИМ 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 
6. Академска година /семестар IV/7 7. Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник Проф. д-р Сузана Топузоски 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Ислушани: Математичка физика 1, Атомска физика. Положени: Оптика и 
Електромагнетизам 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Овој курс ги дава основните концепти на фотониката-
карактеристиките на светлината од аспект на нејзината бранова и фотонска природа, генерирање, простирање и 
примена на ласерска светлина, детекција на светлината и некои апликации кои произлегуваат од техниките на 
фотониката. 

11. Содржина на предметната програма: 
Природата на светлината и начини на манипулирање на светлината. Фотонска природа на светлината 
(фотоелектричен ефект, импулс, заемодејство со материјата). Бранови карактеристики и опис на светлината: 
Интерференција и кохеренција; Поларизација; Дифракција на светлина (скаларна теорија на Кирхоф, Френел-
Кирхофов дифракционен интеграл). Фраунхоферова дифракција како пример на Фуриеова трансформација 
(дифракција од кружен отвор набљудувана во фокусна рамнина на собирна леќа). Разделна способност на оптички 
инструменти. 
Генерирање на светлина: ласери и нивна примена. Основни принципи на ласерите: коефициенти на Ајнштајн, 
засилување и загуби. Стабилност на резонантната празнина, ласерски модови. Гаусови ласерски снопови 
(дефинирање на карактеристичните параметри и простирање). Повисоки модови: Лагер-Гаусови ласерски снопови 
(оптички снопови со орбитален момент на импулс) и нивна примена во астрономијата и физиката.  Некои видови 
на ласери.  
Основи на фибер-оптички техники: оптички влакна со скалест профил на индексот на прекршување; единечни и 
мултимодови оптички влакна и нивни трансмисиони карактеристики. Акусто-оптички, електро-оптички и магнето-
оптички ефекти.  
Некои примени базирани на методите и техниките на фотониката: течни кристали; ласерски твизери и примена во 
биолошки и медицински науки; ласерско заробување на атоми; обликување на бранов фронт - адаптивна оптика; 
холографска интерферометрија. 

12. Методи на учење: Предавања, нумерички вежби, семинарски работи, самостојни задачи, консултации. 
13. Вкупен расположив фонд на време 120 
14. Распределба на расположивото 

време 2 (предавања), 1 (нумерички вежби) 

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 30 часа 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

15 часа 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи   

16.2. Самостојни задачи 25 
16.3. Домашно учење – задачи 50 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови                                       70           

бодови                                                       
17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 

писмена и усна) 
                                      20             
бодови   

17.3. Активност и учество бодови                         10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Следење настава 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Анкета, испит 

22. Литература 



Астрономија и астрофизика                                                                                                                   Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

 

163 
 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. K. Lizuka Elements of photonics John Wiley & 
Sons 

2002 

2. E. Hecht 
 
 

Optics Addison Wesley 2002 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. R. W. Boyd Nonlinear optics (3th 
Edition) 

Academic Press 2008 

2. R D Guenther 
John  

Modern Optics John Wiley & 
Sons 

1990 

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Астрономија – посебни поглавја   
2. Код ФАИ03-22 
3. Студиска програма  Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Универзитет „Св. Кирил и Методиј‟, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв 
6. Академска година /семестар IV/8 7. Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник Проф. д-р Гордана Апостоловска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
 Положена Механка, Општа астрономија, Оптика. Ислушана Општа 
астрофизика. 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Цел е продлабочување на знаењата од различни области на астрономијата. Студентот стекнува способност за 
користење на знаења од други природни науки и нивно поврзување со современите истражувања во 
астрономијата. Во зависност од покажаниот интерес на студентот за определена тема се мотивира неговата 
самостојност во истражувањето, но воедно се бара и негова тимска соработка при постигнување на заеднички 
проектни цели. Постигнатото искуство би требало да му помогне во полесно и успешно  вклучување  во работата 
на истражувачки професионални тимови.    

11. Содржина на предметната програма:  
Астроклиматски услови. Светлинско загадување. Соларна астрономија. Современи истражување во 
хелиофизиката. Опасности од вселената за нашата планета. Настанок, формирање и карактеризирање на 
екстрасоларни планети. Вовед во астробиологија и астрохемија. Современи сознанија за меѓупланетарната и 
меѓуѕвездената материја. Современи истражувања на вселената во сите области на ЕМ спектар. Вселенски 
опсерватории. Можностите на сегашните  и планираните вселенски мисии и експерименти. Потрага по живот во 
вселената. Астрономијата и општеството.   

12. Методи на учење: активно учество на предавањата, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, подготовка на 
семинари, решавање на нумерички задачи, изработка на проектни задачи.   

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

4 кредити x30 часови = 120 часови 

14. Распределба на расположивото 
време 

60 контактни и 60 неконтактни часови  

15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 30 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
30 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 

16.2. Самостојни задачи 20 
16.3. Домашно учење – задачи 20 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 30 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 40 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Освоени минимум  30 бода  

20. Јазик на кој се изведува наставата Mакедонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето 
на студентите преку тестови и дискусии 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Х. Картунен, П. 
Кругер, Х. и др. 

Основи на 
астрономијата 

Просветно дело, 
Скопје 

2009 
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2. B. Vujicic, S. 
Djurovic 

Astrofizika sa 
astronomijom – odabrana 
poglavja 

PMF, Novosadski 
univerzitet 

1995 

3. M. M. Woolfson The Origin and 
Evolution of the Solar 
System 

IOP Publishing 
Ltd  

2000 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. R. М. Green Astronomija, klasika u 
novom ruhu 

Vesta Company, 
Beograd 

1998 

2. Д. Ќуркчиева Астрофизика Институт за 
физика, ПМФ 
Темпус издание 

1998 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Астрономија и астрофизика                                                                                                                   Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

 

166 
 

Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет ИСТОРИЈА И ФИЛОЗОФИЈА НА ФИЗИКАТА 
2. Код ФТИ08-22 
3. Студиска програма Физика (сите насоки) 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, катедра, 
оддел) 

Институт за физика, ПМФ, Скопје 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв циклус академски студии 
6. Академска година /семестар IV/8  Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник  
проф. д-р Александар Ѓурчиноски 
 

9. Предуслови за запишување на 
предметот Нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
 
Запознавање со историскиот развој на идеите и концептите на физиката, како и со основите на филозофијата на 
физиката 
 

11. Содржина на предметната програма:  
 
1. Местото на физиката во историјата на науката. Значење на изучувањето на историјата на физиката. 
2. Предисторија на физиката: античка филозофија и физика, космолошки, антрополошки и онтолошки период. 
3. Атомистика на Демокрит, Епикур, и Лукреције. Хераклит. Аристотелова физика. Еленистичко-римска 
филозофија. 
4. Среден век и ренесанса. Христијанство, ислам и средновековна физика и филозофија 
5. Леонардо да Винчи. Коперник. Кеплер. Галилеј. Декарт. 
6. Научно засновање на физиката. XVII век и придонесите на Хајгенс, Њутн и Лајбниц. Развој на механиката во  
XVII век и механицизам. 
7. Електрицитетот и магнетизмот до Ерстед. Ампер, Фарадеј, Максвел. 
8. Развој на електромагнетизмот по сле Максвел. Развој на оптиката. Јунг и Френел. 
9. Развој на термодинамиката: Клаузиус, Болцман. Закон на одржување и енергетизам: Мајер и Џул. 
10. Физиката во втората половина на XIX век. Електродинамиката на подвижни средини и претставите за етерот. 
11. За атомот до XX век: Далтон и Менделеев. Редукција и обединување на физиката. 
12. Современата физика. Теорија на релативноста и Ајнштајн. Атомска физика и Нилс Бор. 
13. Квантна теорија. Планк, Шредингер, Хајзенберг. Простор-време и геометрија. Нуклеарна физика. Елементарни 
честици. 
14. Проблеми на физиката и нивната филозофска страна. 
15. Основни принципи и категории. Принципите на детерминизмот, индетерминизмот, каузалноста, симетријата. 
16. Боровиот принцип на комплементарност. 
17. Категории на физиката: материја и движење, простор и време, нужност и случајност. 
18. Гносеолошки проблеми на физиката. 
19. Физичка теорија. 
20. Филозофски проблеми на квантната механика. (Релациите на неопределеност. Принцип на комплементарност. 
Дебата Бор и Ајнштајн. Копенхагенгска интерпретација.  Проблем на потполноста и скриените варијабли.  
Квантна логика. 
21. Филозофски проблеми на теоријата на релативност. 
 
 

12. Методи на учење: предавањата, дискусии, семинари, самостојни задачи 
13. Вкупен расположив фонд на време неделен фонд на часови: 2+2+0 

15 недели  4 часа = 60 часа 
4 ЕКТС  30 = 120 часови 

14. Распределба на расположивото време 30 + 30 + 15 + 15 + 30 = 120 часови 
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања 30 часови 

15.2. Семинари, тимска работа  30 часови 
16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи 15 часови 

16.2. Самостојни задачи  15 часови  
16.3. Домашно учење  30 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 50 % 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 45 % 

17.3. Активност и учество 5 % 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
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51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Реализирани активности 15, 16 
20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски и англиски 
21. Метод на следење на квалитетот на наставата Квалитет и квантитет на стекнатите знаења, анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Б. Вељаноски 
и Д. 
Јакимовски 

Хрестоматија по 
филозофија на науката 

Авторите 2003 

2. Z. Dadic Povijest ideja i metoda u 
matematici i fizici 

Skolska knjiga, 
Zagreb 

1992 

3.     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.     
2.     

3.     
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Физика на квантни информации 
2. Код ФТИ02-22 
3. Студиска програма Теориска физика, Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската програма 

(единица, односно  - институт, 
катедра, оддел) 

Природно-математички факултет 
Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет циклус) Прв/изборен 
6. Академска година /семестар Четврта година / осми 

семестар 
 Број на ЕКТС- 

кредити  
4 

8. Наставник Проф. д-р Даница Крстовска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Ислушан Квантна механика 

10. Цели на предметната програма (компетенции):  
Продлабочување и проширување на знаењата од квантна механика, запознавање со начините за складирање и 
пренос на информации врз база на квантната механика. 

11. Содржина на предметната програма:  
 
1. Основни концепти во физиката на квантни информации. 
2. Q-битови. 
3. Преплетни состојби. 
4. Квантна криптографија. 
5. Квантно густинско кодирање и квантна телепортација. 

12. Методи на учење: предавања и аудиториски вежби 
13. Вкупен расположив фонд на време  120 часа 
14. Распределба на расположивото време 60+60  
15. Форми на наставните активности 15.1. Предавања - теоретска настава 40 

15.2. Вежби (лабораториски, 
аудиториумски), семинари, тимска 
работа 

20 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  10 

16.2. Самостојни задачи 20 
16.3. Домашно учење – задачи 30 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови 60 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 30 

17.3. Активност и учество 10 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит Ислушани предавања и вежби 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата самоевалуација 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Dirc 
Bouwmeester, 
Artur Ekert, 
Anton Zeilinger 

The Physics of 
Quantum 
Information – 
Quantum 
Cryptography,  
Quantum 
Teleportation, 
Quantum 
Computation 

Springer 2000 
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2. Michael A. 
Nielsen, Isaac I. 
Chuang 

Quantum 
Computation and 
Quantum 
Information 

Cambridge 
University 
Press 

2000 
 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Willi-Hans 
Steeb, 
Yorick Hardy 

Problems and 
solutions in 
Quantum 
Computing and 
Quantum 
Information 

World 
Scientific 
Publishing Co. 
Pte. Ltd. 

2006 
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Прилог бр.3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Семинар по современа физика 
2. Код ФТИ01-22 
3. Студиска програма Теориска физика, Астрономија и астрофизика 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

ПМФ - Скопје, Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

Прв циклус 

6. Академска година /семестар Четврта година / 
осми семестар 

7. Број на ЕКТС- 
кредити  

4 

8. Наставник проф. д-р Ирина Петреска 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
нема 

10. Цели на предметната програма (компетенции): Преглед на современите истражувања од областа на физиката. 
Запознавање со актуелните отворени предизвици во физиката, но и природните науки пошироко, како и 
поврзување на физиката со другите науки и секојдневието. Подетално запознавање на студентите со научно-
истражувачките области на наставно-научниот кадар на Институтот за физика, со цел да добијат извесни насоки и 
поттик за понатамошно вклучување во научната работа. 

11. Содржина на предметната програма:  
• Преглед на современите истражувања од областа на физиката. Посебен акцент ќе биде ставен на 
актуелните предизвици од следните области:  
- Kвантна физика (втора квантна револуција), 
- Aстрофизика и физика на високи енергии (стандарден модел, гравитација и космологија), 
- Наука за материјалите (напредокот во областа на дизајнирање и карактеризација на нови материјали за 
различни примени во информатичките технологии и енергетиката, како и предизвиците при теориското изучување 
на новите материјали), 
- Биофизика (комплексноста на биолошките системи и современите научни достигнувања во 
моделирањето и објаснувањето на физичките основи на животот). 
• Преглед на поважните тековни меѓународни проекти и експерименти. 
Во рамките на предметот се предвидува повремено да бидат вклучени предавања на различни теми од повеќе 
членови на наставно-научниот кадар на Институтот, како и од поканети гости предавачи, коишто активно се 
занимаваат со научно-истражувачка работа. 

12. Методи на учење: предавања; пребарување на литература; подготовка на самостојни проектни задачи, семинарски 
работи и презентации, вклучувајќи и работа во групи; дискусии на актуелни теми од науката и проекции на 
документарни филмови; посета на лаборатории. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 

14. Распределба на расположивото 
време 

контактни часови – 60 (седмично 2 часа предавања, 2 часа вежби и презентации 
на семинарски работи од студентите) 
неконтактни часови - 60 

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања- теоретска настава 30 
15.2. Вежби (лабораториски, 

аудиториумски), семинари, 
тимска работа 

30 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  30 

16.2. Самостојни задачи 20 
16.3. Домашно учење – задачи 10 

17. Начин на оценување      
17.1. Тестови  бодови     20                                                

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: 
писмена и усна) 

бодови     60 

17.3. Активност и учество бодови     20 

18. Kритериуми за оценување (бодови/ оценка) до 50 бода 5 (пет) (F) 
51 х до 60 бода 6 (шест) (E) 
61 х 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 за полагање завршен испит минимум освоени 20 бода 

20. Јазик на кој се изведува наставата македонски јазик (со можност дел од предавањата да се 
изведуваат на англиски јазик) 
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21. Метод на следење на квалитетот на наставата анкети 

22. 

Литература 

22.1. 

Задолжителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Уредник: 
Charles Day 

Physics today 
 

American 
Institute of 
Physics 

Научен магазин, којшто 
се издава еднаш месечно 

2. Уредници: Els 
de Wolf, 
Ference Igloi 

Europhysics news 
 

European 
Physical 
Society 

Научен магазин, којшто 
се издава шест пати 
годишно 

     

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1. Главен и 
одговорен 
уредник: 
Michael 
Thoennesen 

Reviews of 
modern physics 
 

American 
Physical 
Society 

Научен магазин, којшто 
се издава четири пати 
годишно 

Литературата за овој предметот постојано ќе се ажурира и ќе се обезбедува со пребарување 
актуелни содржини во достапните научни бази и библиотеки, како и оригинални објавени 
трудови од членовите на Институтот за физика. 
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Прилог бр. 3 Предметна програма од прв циклус на студии 
1. Наслов на наставниот предмет Физиката на секојдневието 
2. Код ФНИ02-22 
3. Студиска програма Наставна физика, сите студиски програми на Институтот за физика, 

двопредметни студии 
4. Организатор на студиската 

програма (единица, односно  - 
институт, катедра, оддел) 

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје, ПМФ, 
Институт за физика 

5. Степен (прв, втор, трет 
циклус) 

прв 

6. Академска година /семестар Летен семестар 
почнувајќи од IV 
семестар, IV/8 

 Број на ЕКТС- кредити  4 

8. Наставник Проф. д-р Оливер Зајков 
9. Предуслови за запишување на 

предметот 
Положени испити: Механика, Молекуларна физика со термодинамика, 
Електромагнетизам, Оптика 

10. Цели на предметната програма(компетенции): 
1. Идниот физичар да се стекне со широк поглед на светот низ призмата на науката, посебно низ призмата на 
физиката. 
2. Да ја разбира поврзаноста на физиката со останатите научни дисциплини.  
3.Да ја знае практичноста и применливоста на научните резултати во секојдневниот живот. 
4. Да може да ги објаснува појавите во секојдневието преку физичките процеси и величини. 

11. Содржина на предметната програма: 
Ќе се изучуваат физичките основи на следните области и : 
1. Физиката во техниката: одбрани производни процеси во ииндустријата, движење на автомобилите 
(забрзување, кочење и судири)..  
2. Физиката во спортот: трчање на 100 m. 
3. Физиката во уметноста: танц, просторот и ефекти во ликовната уметност и фотографијата, физиката како 
инспирација, Моне, Мондријан, Џим Сенборн. 
4. Физиката во забавата: детски играчки. 
5. Физиката дома: кујнска опрема и готвење, топлина. 

12. Методи на учење: 
Основен метод на учење ќе биде блендирано учење. Тоа ќе овозможи голема флексибилност во поглед на 
материјалите, стиловите, приодите и времетраењето. 

13. Вкупен расположив фонд на 
време 

120 часа 

14. Распределба на 
расположивото време  

15. Форми на наставните 
активности 

15.1. Предавања - теоретска настава 30 часови 
15.2. Вежби (лабораториски, аудиториумски), 

семинари, тимска работа 
30 часови 

16. Други форми на активности 16.1. Проектни задачи  20 часови 

16.2. Самостојни задачи 20 часови 
16.3. Домашно учење – задачи 20 часови 

17. Начин на оценување      
17.1. Завршен испит 20 

17.2. Индивидуална работа/проект ( презентација: писмена и усна) 40 

17.3. Практична работа 40 

18. Kритериуми 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 за полагање завршен испит Најмалку 65 % завршени обврски од практичната работа и 
семинарските и предадени на предметниот наставник. 

20. Јазик на кој се изведува наставата Македонски јазик 

21. Метод на следење на квалитетот на наставата Акциско истражување. 

22. 
Литература 

22.1. Задолжителна литература 
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Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.  Real World Physics 
Problems 

Real World Physics 
Problems 

2016 

2. Peter Barham Physics in the kitchen BioMedCentral 2013 

3. P.U.P.A. Gilbert, 
W. Haeberli 

Physics in the Arts Elsevier 2012 

22.2. 

Дополнителна литература 

Реден број Автор Наслов Издавач Година 

1.     

2.     

3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, втор и трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме Олгица Кузмановска 
2. Дата на раѓање 19.11.1974 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор по астрофизика 
5. Каде и кога го завршил образованието 

односно се стекнал со научен степен  
Образование  Година  Институција  

Дипломиран 
астрофизичар 1998 

Катедра за астрономија, 
Математички факултет, 
Универзитет во Белград, 
Србија 

Магистер по 
астрофизика 2005 

Катедра за астрономија, 
Математички факултет, 
Универзитет во Белград, 
Србија 

Доктор по астрофизика 2010 

Катедра за астрономија, 
Математички факултет, 
Универзитет во Белград, 
Србија 

6. Подрачје,поле и област на научниот 
степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Астрономија Астрофизика Структура на ѕвезди 

7. Подрачје,поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Астрономија Астрофизика Теорија на ѕвездени 

атмосфери 
8. Доколку е во работен однос да се 

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

Институција  Звање во кое е избран и област  

Природно – математички 
факултет 

Редовен професор, Астрофизика и општа 
физика 

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 физика со термодинамика Сите студиски програми на физика/Институт за 
физика, ПМФ 

2. Општа астрофизика Астрономија и астрофизика/Институт за 
физика, ПМФ 

3. Ѕвездена астрономија Астрономија и астрофизика/Институт за 
физика, ПМФ 

4. Ѕвездени атмосфери Астрономија и астрофизика/Институт за 
физика, ПМФ 

5 Археоастрономија Астрономија и астрофизика/Институт за 
физика, ПМФ 

   
   

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Вовед во астрофизика Астрономија и астрофизика/Институт за 
физика, ПМФ 

2. Астрофизика – одбрани поглавја Астрономија и астрофизика/Институт за 
физика, ПМФ 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Физика на ѕвезди Астрономија и астрофизика/Институт за 
физика, ПМФ 

2. Пренос на зрачење во ѕвездените атмосфери Астрономија и астрофизика/Институт за 
физика, ПМФ 

10. 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 
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1. O. Kuzmanovska ,  O. 
Atanackovic 

Multi-level line transfer using the FBILI 
method 

AIP Conference 
Proceedings 1722 

2. O. Kuzmanovska, Ј. 
Stankovski, G. Apostolovska  

Solar and Lunar Calendars of the Mountain 
Sanctuary Kokino 

AIP Conference 
Proceedings 1722 

3. O. Kuzmanovska, O. 
Atanackovic, M. Faurobert,  FBILI method for multi-level line transfer 

Journal of 
Quantitative 
Spectroscopy & 
Radiative 
Transfer,  N0 196), 
p.230-241 (2017) 

4. О. Kuzmanovska, J. 
Stankovski Cult practice and calendars of Kokino sanctuary 

Proceedings of the 
1st (Kokino: 
archaeological and 
astronomical 
aspects - parallels 
and experience) & 
2nd 
(Kokino:Giving 
gifts to God) 
International 
Conferences 

5. О. Kuzmanovska Numerical methods for solution of spectral line 
formation problems in the stellar atmospheres 

AIP Conference 
Proceedings 2075 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Раководител 

Методи за решавање на 
проблемот на пренос на 
зрачење во ѕвездените 
атмосфери 

Институт за физика, 
Природно-математички 
факултет, 2016-2019 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

Д. Јованов, О. 
Кузмановска 

Неутронските ѕвезди и нивното ладење Астрономски алманах 
2017, 25-34, Скопје, 
2017, Македонско 
астрономско друштво 

2. 

Н. Шентевски, О. 
Кузмановска 

Квазари Астрономски алманах 
2018, 35-44, Македонско 
астрономско друштво, 
Скопје, 2018 

3. О. Кузмановска  Месечината одблиску Астрономски алманах 
2019, 5-12, Македонско 
астрономско друштво 
Скопје, 2019 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 1 
11.2 Магистерски работи  
11.3 Докторски дисертации  

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.    
2.    
3.    
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4.    
5.    
6.    

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.    
2.    

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1.    
2.    
3.    
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, втор и трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме Александар Скепаровски 
2. Дата на раѓање 21. 04. 1971 
3. Степен на образование ISCED 8 
4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието односно се 
стекнал со научен степен  

Образование  Година  Институција  

Високо 1998 

Институт за физика, 
Природно-
математички 
факултет, 
Универзитет „Св 
Кирил и Методиј“ 

Магистратура 2005 

Институт за физика, 
Природно-
математички 
факултет, 
Универзитет „Св 
Кирил и Методиј“ 

Докторат 2011 

Институт за физика, 
Природно-
математички 
факултет, 
Универзитет „Св 
Кирил и Методиј“ 

6. Подрачје,поле и област на 
научниот степен магистер  

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика 
Физика на 
кондензирана 
материја 

7. Подрачје,поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 

Природни науки Физика 
Физика на 
кондензирана 
материја 

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

Редовен професор по Физика на 
кондензирана материја и Општа физика 

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. Механика Сите студиски програми на 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

2. Физика на нови материјали 

Применета физика; Геофизика; 
Метеорологија; Физика на компјутерски 
хардвер; Медицинска физика; Физика на 
сончева енергија / 
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

3.  Физика на тврдото тело 2 Применета физика/ 
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

4. Микроелектроника Применета физика/  
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

5. Динамика: напредно ниво Применета физика/  
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

 6. Физика на нискодимензионални 
полуспроводници 

Применета физика/  
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

9.2 Список на предмети кои наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  
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1. Аморфни материјали и 
квазикристали 

Применета физика/ 
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

2. Ултразвук во медицината Медицинска физика/ 
Институт за физика при ПМФ - УКИМ 

9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1. Основи на физиката на тенки филмови Физика/ 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

2. Електрично карактеризирање на 
полуспроводници 

Физика/ 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

  3. Квантен транспорт (30% од предметот, 
останатите 70 % ги води д-р Владо Лазаров, 
професор на Универзитетот во Јорк, Велика 
Британија) 

Физика/ 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

  4. Нанокарактеризација на материјали (30% од 
предметот, останатите 70 % ги води д-р Владо 
Лазаров, професор на Универзитетот во Јорк, 
Велика Британија) 

Физика/ 
Институтот за физика при ПМФ - УКИМ 

10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. 

N. Novkovski, A. 
Paskaleva, A. 
Skeparovski and D. 
Spassov 

Analysis of conduction and charging mechanisms in 
ALD multilayered HfO2/Al2O3 stacks for use in charge 
trapping flash memories 

Adv. Cond. Matter 
Phys. (2018) 
3708901 

2. 
D. Krstovska, B. 
Mitreska, and A. 
Skeparovski 

Near-surface thermal generation of longitudinal bulk 
waves in organic conductors 

 
Eur. Phys. J. Plus, 
134:610 (2019)  
 

3. 

F. Sarcan, S. Orchard, 
B. Kuerbanjiang, A. 
Skeparovski, V. K. 
Lazarov, and A. Erol 

Ultraviolet photodetector based on Mg0.67Ni0.33O thin 
film on SrTiO3 

Phys. Status Solidi 
PRL 2000175 
(2020) 

4. D. Krstovska and A. 
Skeparovski 

Surface-state energies and wave functions in layered 
organic conductors 

Z. Naturforsch, 
75(11)a: 987-998 
(2020) 

 

5. 

R. Moreno, S. Jenkins, 
A. Skeparovski, Z. 
Nedelkoski, A. 
Gerber, V. K. Lazarov, 
and R. F.L. Evans 

Role of anti-phase boundaries in the formation of 
magnetite thin films 

J. Phys. Condens. 
Matter 33 175802 
(2021) 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. А. Скепаровски 
(раководител) 

Мемориски својства на мултислојни 
HfO2/Al2O3 структури добиени со депозиција 
на атомски слоеви УКИМ/ 2018 

 2. D. Spassov 
раководител, А. 
Скепаровски 
(учесник) 

Multilayered high-k dielectric structures for 
application in non-volatile flash memories 

Bulgarian National 
Science Fund / 2019  

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Група автори Збирка решени задачи од 
натпревари по физика – книга 3 

Друштво на физичарите 
на Република 
Македонија /2020 

2.    
3.    
4.    
5.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. А. Скепаровски Неинерцијални референтни системи и нивна 
примена во задачи – шрв дел Импулс бр. 56 (2017) 

2. А. Скепаровски Експерименти со флуиди во услови на 
микрогравитација 

Астрономски 
алманах/Македонско 
Астрономско 
Друштво/ 2019 

3. 

А. Скепаровски Втор закон на термодинамика – игра на големи 
броеви 

43 Школа „Млади 
физичари“ / Друштво 
на физичарите на РМ/ 
2019 

4.    
5.    

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи 1 
11.2 Магистерски работи / 
11.3 Докторски дисертации / 

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.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

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.    
2.    

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1.    
2.    
3.    
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Реден број: 
 

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

1. Име и презиме Александар Ѓурчиновски 
2. Дата на раѓање 23 ноември 1977 
3. Степен на образование VIII (осми) 
4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 
5. Каде и кога го завршил образованието, 

односно се стекнал со научен степен 
Образование Година Институција 
Високо образование 

2005 

Институт за физика, 
Природно - математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

Магистериум 

2009 

Институт за физика, 
Природно - математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

Докторат  

2011 

Институт за физика, 
Природно - математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички науки Физика Теориска физика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-
математички науки Физика Теориска физика 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што работи 
и звањето и областа во кои е избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

Институт за физика, Природно - 
математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј 
- Скопје 

Редовен професор по теориска 
физика и општа физика 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Теориска електродинамика со 

специјална теорија на релативност 
Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

2. Механика на флуиди Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

3. Релативистичка теорија на 
гравитација 

Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

4. Теорија на релативност Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

5. Вовед во нелинеарна физика Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

6.   
9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Нелинеарна динамика и теорија на 

хаос 
Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

2. Контрола на хаотични динамички 
системи 

Математика, Природно-Математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Нелинеарна динамика на комплексни 

мрежи 
Физика, Природно-Математички факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

2.   
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
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Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. 

E. Schöll, A. Zakharova, and 
A. Gjurchinovski 

"Control of amplitude chimeras 
by time delay in dynamical 
networks", Paper ID: 373, in 
Proceedings of 9th European 
Nonlinear Dynamics 
Conference (ENOC2017, 
Budapest), edited by Gábor 
Stépán and Gábor Csernák 
(ISBN: 978-963-12-9168-1) 

Congressline Ltd., 
Budapest 2017 

2. 
A. Gjurchinovski, E. Schöll, 
and A. Zakharova 

"Control of amplitude chimeras 
by time delay in oscillator 
networks," Physical Review E 
95, 042218 (2017). 

American Institute of 
Physics, 2017 

3. 

Y. Seferi, G. Markoski, and A. 
Gjurchinovski 

"Comparison of different 
numerical methods for 
fractional differential 
equations," Bulletin 
Mathématique 42, 61-74 (2018). 

Union of Mathematicians 
of Macedonia, 2018 

4. 

Y. Seferi, G. Markoski, and A. 
Gjurchinovski 

"Comparative Analysis of 
Different Numerical Methods 
for Fractional Lorenz System," 
Proceedings of the 12th 
Conference of the Society of 
Physicists of Macedonia, pp. 24 
- 27 (2018). 

Society of Physicists of 
Macedonia, 2-18 

5. 

Y. Seferi, G. Markoski, and A. 
Gjurchinovski 

"Comparison of two numerical 
methods for fractional-order 
Rӧssler system," Bulletin 
Mathématique 44, 2020 (in 
press). 

Union of Mathematicians 
of Macedonia, 2020 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи  
11.2. Магистерски работи  
11.3. Докторски дисертации  

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. A. Zakharova, S. Loos, J. 

Siebert, A. Gjurchinovski, J. 
C. Claussen, and E. Schöll 

"Controlling Chimera Patterns 
in Networks: Interplay of 
Structure, Noise and Delay", 

Springer International 
Publishing, Switzerland, 
2016 
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Chapter 1, pp. 3-24, in Control 
of Self-organizing Nonlinear 
Systems (Understanding 
Complex Systems), edited by 
E. Schöll et al. 

2. 

E. Schöll, A. Zakharova, and 
A. Gjurchinovski 

"Control of amplitude 
chimeras by time delay in 
dynamical networks", Paper 
ID: 373, in Proceedings of 9th 
European Nonlinear Dynamics 
Conference (ENOC2017, 
Budapest), edited by Gábor 
Stépán and Gábor Csernák 
(ISBN: 978-963-12-9168-1) 

Congressline Ltd., 
Budapest 2017 

3. 
A. Gjurchinovski, E. Schöll, 
and A. Zakharova 

"Control of amplitude 
chimeras by time delay in 
oscillator networks," Physical 
Review E 95, 042218 (2017). 

American Institute of 
Physics, 2017 

4. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparison of different 
numerical methods for 
fractional differential 
equations," Bulletin 
Mathématique 42, 61-74 
(2018). 

Union of Mathematicians 
of Macedonia, 2018 

5. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparative Analysis of 
Different Numerical Methods 
for Fractional Lorenz System," 
Proceedings of the 12th 
Conference of the Society of 
Physicists of Macedonia, pp. 
24 - 27 (2018). 

Society of Physicists of 
Macedonia, 2-18 

6. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparison of two numerical 
methods for fractional-order 
Rӧssler system," Bulletin 
Mathématique 44, 2020 (in 
press). 

Union of Mathematicians 
of Macedonia, 2020 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. 

A. Gjurchinovski, E. Schöll, 
and A. Zakharova 

"Control of amplitude 
chimeras by time delay in 
oscillator networks," Physical 
Review E 95, 042218 (2017). 

American Institute of 
Physics, 2017 

2.    
12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 

Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. E. Schöll, A. 
Gjurchinovski,and A. 
Zakharova 

Control of Chimeras 
by Time Delay in 
Dynamical Networks 

Mini-simposium on 
Complex Networks: 
Delays and Collective 
Dynamics (MS3), 37th 
Dynamics Days Europe, 
Szeged, Hungary, 05-09 
June 2017 

2017 

2. E. Schöll, A. 
Zakharova, and A. 
Gjurchinovski 

Control of amplitude 
chimeras by time 
delay in dynamical 
networks 

9th European Nonlinear 
Dynamics Conference 
(ENOC2017, 25-30 June 
2017, Budapest) 

2017 

3. Y. Seferi, G. Markoski, 
and A. Gjurchinovski 

Comparative 
Analysis of Different 
Numerical Methods 
for Fractional Lorenz 
System 

12th Conference of the 
Society of Physicists of 
Macedonia 2018 

2018 
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Реден број: 
 

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

1. Име и презиме ИРИНА ПЕТРЕСКА 
2. Дата на раѓање 26.06.1978 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 
5. Каде и кога го завршил образованието, 

односно се стекнал со научен степен 
Образование Година Институција 
Високо образование 2003 Универзитет „Св. Кирил 

и Методиј“ во Скопје, 
Природно-математички 
факултет – Скопје, 
Институт за физика 

Магистериум 2006 Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, 
Природно-математички 
факултет – Скопје, 
Институт за физика 

Докторат  2011 Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ во Скопје, 
Природно-математички 
факултет – Скопје, 
Институт за физика 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Природно-математички 
науки 

Физика Теориска физика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-математички 
науки 

Физика Теориска физика 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

Природно-математички факултет - 
Скопје 

Вонреден професор по група 
предмети од теориска и општа 
физика 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Квантна механика – многучестични 

системи Теориска физика /ПМФ – Скопје 

2. Општа физика 2 – А ниво  Применета хемија /ПМФ – Скопје 
3. Физика, Физика 1 и Физика 2 Наставна математика, Теориска математика и 

Применета математика/ ПМФ – Скопје 
4. Квантна теорија 

на многучестични системи Теориска физика /ПМФ – Скопје 

5. Физика на молекули Теориска физика, Применета физика, 
Медицинска физика /ПМФ – Скопје 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Молекуларна квантна механика Теориска физика/ ПМФ – Скопје 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Квантномеханички осцилаторни 

системи 
Физика/ ПМФ – Скопје 

2. Електронска структура на 
материјалите: теорија и симулации 

Физика/ПМФ – Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. I. Petreska, A. S. M. de Castro, 

T. Sandev, E. K. Lenzi 
The time-dependent Schrödinger 
equation in non-integer 
dimensions for constrained 
quantum motion 

Physics Letters A  
384 (34), 126866 (2020)  
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2. E. K. Lenzi, L. R. Evangelista, 
L. Taghizadeh, D. Pasterk, R. S. 
Zola, T. Sandev, C. Heitzinger, 
and  I. Petreska 

The Reliability of Poisson-
Nernst-Planck Anomalous 
Models for Impedance 
Spectroscopy 

The Journal of Physical 
Chemistry B 123(37), 7885 
(2019) 

3. T. Sandev, I. Petreska, and Е. 
К. Lenzi 

Constrained quantum motion in 
δ-potential and application of a 
generalized integral operator 

Computers and 
Mathematics with 
Applications 78(5), 1695 
(2019) 

4. I. Petreska, A. S. M. De 
Castro, T. Sandev, and E. K. 
Lenzi 

Time-dependent Schrödinger  
equation 
 in three dimensions  
under geometric constraints 

Journal of Mathematical 
Physics 60(3), 032101 
(2019) 

5. I. Petreska, V. Ohanesjan, L. 
Pejov, and L. Kocarev 

Tunneling of electrons via rotor–
stator molecular interfaces: 
Combined ab initio and model 
study 

Chemical Physics 473, 32 
(2016) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Раководител на меѓународен 

научен проект. 
Транспорт на полнежи во 
молекулски кластери: модели 
и симулации 

Билатерален проект МОН 
– Австрија/(2018-2020) 

2. Учесник  Молекули во нанокафези и 
нанореактори, динамика, 
спектроскопски својства и 
реактивност преку хибриден 
статистичко физички-
квантномеханички пристап 

Билатерален проект МОН 
– Австрија/(2018-2020) 

3. Учесник Моделирање на пропагацијата 
на контаминирачки честички 

Билатерален проект МОН 
– Кина/(2020-2021) 

4. Учесник Случајни процеси за 
пребарување, Левиеви летови, 
и случајни прошетки кај 
комплексни мрежи 

DFG, Германија/(2016-
2018) 

5. Учесник Molecular spintronics  
(MOLSPIN) 

European COST 
framework/(2016-2020) 
 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Група автори Збирка решени задачи од 

натпревари по физика, книга 1 
ДФРМ (2016) 

2. Група автори Збирка решени задачи од 
натпревари по физика, книга 2 

ДФРМ (2016) 

3. Група автори Збирка решени задачи од 
натпревари по физика, книга 3 

ДФРМ (2020) 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 3 
11.2. Магистерски работи / 
11.3. Докторски дисертации / 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл.136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
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5.    
6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. I. Petreska, T. Sandev and E. 

K. Lenzi 
Comb-like geometric 
constraints leading to 
emergence of the time-
fractional Schrödinger  
equation 

Modern Physics Letters A 
36 (14), 2130005 (2021)   
(IF = 1,391) 

2. I. Petreska, A. S. M. de 
Castro, T. Sandev and E. K. 
Lenzi 

The time-dependent 
Schrödinger equation in non-
integer dimensions for 
constrained quantum motion 

Physics Letters A 384 (34), 
126866 (2020)   
(IF = 2,278) 

3. A. A. Tateishi, H. V. Ribeiro, 
T. Sandev, I. Petreska and E. 
K. Lenzi 

Quenched and annealed 
disorder mechanisms in comb 
models with fractional 
operators 

Physical Review E 101(2), 
022135 (2020) 
(IF = 2,296) 
 

4. E. K. Lenzi, L. R. Evangelista, 
L. Taghizadeh, D. Pasterk, R. 
S. Zola, T. Sandev, C. 
Heitzinger and  I. Petreska 

The Reliability of Poisson-
Nernst-Planck Anomalous 
Models for Impedance 
Spectroscopy 

Journal of Physical 
Chemistry B 123 (37), 7885 
(2019) 
(IF = 2,857) 

5. T. Sandev, I. Petreska and Е. 
К. Lenzi 

Constrained quantum motion in 
δ-potential and application of a 
generalized integral operator 

Computers and 
Mathematics with 
Applications 78 (5), 1695 
(2019) (IF = 3,370) 

6. I. Petreska, A. S. M. De 
Castro, T. Sandev and E. K. 
Lenzi 

Time-dependent Schrödinger  
equation in three dimensions  
under geometric constraints 

Journal of Mathematical 
Physics 60 (3), 032101 
(2019) 
(IF = 1,317) 

7. T. Sandev, I. Petreska and E. 
K. Lenzi 

Generalized time-dependent 
Schrödinger equation in two 
dimensions under constraints 

Journal of Mathematical 
Physics 59(1), 012104 
(2018) 
(IF = 1,317) 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1. I. Petreska, Lj. Pejov 
and Lj. Kocarev 

Electron transport on 
a molecular scale via 
exampled of pi-
conjugated oligomers: 
ab initio simulations 
and models 

2021 Korean Physical 
Society spring meeting, 
The 2nd Korea-Macedonia 
joint workshop (виртуелна 
конференција, 22 април 
2021) 

2021 

2. I. Petreska, Lj. Pejov 
and Lj. Kocarev 
 

 Electron Transport in 
Single-molecule 
Switches: Models and 
Simulations 

Solid state science and 
research meeting (Загреб, 
Хрватска, 27-29 јуни 
2019) 

2019 

3. I. Petreska Quantum Motion on a 
Comb: an Example of 
a Fractional 
Schrödinger Equation 

2nd International 
Symposium on Operational 
Methods in Fractional 
Dynamics (Краков, 
Полска, 11-15 ноември 
2018) 

2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcb.9b06263
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Реден број: 
 

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

1. Име и презиме Ламбе Барандовски 
2. Дата на раѓање 24.06.1978 
3. Степен на образование VIII (осми) 
4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 
5. Каде и кога го завршил образованието, 

односно се стекнал со научен степен 
Образование Година Институција 
Високо образование 2004 Институт за физика, 

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

Магистериум 2009 Институт за физика, 
Природно- математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

Докторат  2015 Институт за физика, 
Природно- математички 
факултет, Универзитет 
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Природно-математички 
науки 

Физика Теориска физика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-математички 
науки 

Физика Нуклеарна физика 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

Природно-математички факултет - 
Скопје 

Вонреден професор по Нуклеарна 
физика и Физика 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Нуклеарна физика Институт за Физика, Природно-Математички 

факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

2. Радијациона физика Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

3. Дозиметрија и заштита од зрачење Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

4.  
Физички методи и уреди во 
медицината 

Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

5. Физика и заштита на природната 
средина 

Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет, 
Универзитет Св. Кирил и Методиј - Скопје 

6. Вовед во атомска и нуклеарна физика Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Радијациона физика, дозиметрија и 

заштита од зрачење 
Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

2. 
 

Физички методи и уреди во 
медицината 

Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје  
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3. Нуклеарни аналитички техники Институт за Физика, Природно-Математички 
факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје  

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма институција 
1. Мерење на радиоактивноста Институт за Физика, Природно-Математички 

факултет,Универзитет Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. Nickel, S., Schroder, W., 

Wosniok W., Harmens H., 
Frontasyeva M.V, Alber R., 
Aleksiayenak Y., Barandovski 
L.,et al 

Modelling and mapping heavy 
metal and nitrogen 
concentrations in moss in 2010 
throughout Europe by applying 
random forests models 

Atmospheric Environment 
156, pp. 146-159, (2017) 
(IF/2017=3,629) 
 

2. Schröder W, Nickel S., 
Schönrock S., Schmalfuß R., 
Wosniok W., Meyer M., 
Harmens H., Frontasyeva M. 
V., Alber R., Aleksiayenak J., 
Barandovski L., et al 

Bioindication and modelling of 
atmospheric deposition in forests 
enable exposure and effect 
monitoring at high spatial 
density across scales 

Annals of Forest Science 
74(2):31(2017) 
(IF/2017=2,101) 
 

3. Stafilov T, Sajn R, 
Barandovski L, Bačeva K, 
Malinovska S 

Moss biomonitoring of 
atmospheric deposition study of 
minor and trace elements in 
Macedonia 

Air Quality Atmosphere & 
Health,(2017) 
(IF/2017=2,297) 

4. RaportaruM.C, Barandovski L, 
Stojanov N, Jakimovski D,   
 

Cross sections for electron 
capture in Li 3+ + H(1S) 
collisions in Debye plasmas 

Romanian Reports in 
Physics 70(203), (2018) 
(IF/2018=1,940) 

5. S. Nestoroska Madjunarova, K. 
Kouts, L. Barandovski  

Operational intervention levels 
for enabling the transition from 
an emergency exposure situation 
to an existing exposure situation 
following a radiological 
emergency involving release of 
radioactive material in the 
environment 

• Journal of 
Radiological 
Protection 40(3), (2020) 
(IF/2019=1,261) 
 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. проф. д-р Виктор Урумов „Изучување на атмосферската 

распространетост на тешки 
метали во Р Македонија со 
помош на мов-биомониторинг 
техника“ 

Влада на Република 
Македонија (2006-2009) 

2. Доц. д-р Весна Гершан „Проучување на 
дистрибуцијата на 
радионуклиди и тешки метали 
во почви и во атмосферата во 
некои региони во Република 
Македонија“ 

Национален проект 
финансиран од УКИМ 
(2011-2012) 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Група автори (коавтор Л. 

Барандовски) 
Збирка задачи од натпревари 
по физика – книга 1 

Друштво на физичарите 
на Република 
Македонија, (2016) 

2. Група автори (коавтор Л. 
Барандовски) 

Збирка задачи од натпревари 
по физика – книга 2 

Друштво на физичарите 
на Република 
Македонија, (2016) 

3. Група автори (коавтор Л. 
Барандовски) 

Збирка задачи од натпревари 
по физика – книга 3 

Друштво на физичарите 
на Република 
Македонија, (2020) 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.  Ви предлагаме да решите  
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Ирина Петреска, Ламбе 
Барандовски 

 ДФРМ/ Импулс бр. 56, 
декември 2018, стр 26-34. 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 7 
11.2. Магистерски работи 1 
11.3. Докторски дисертации 0 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. L. Barandovski, T. Stafilov, 

R. Šajn, M. V. Frontasyeva, K. 
Bačeva Andonovska 

Аtmospheric heavy metal 
deposition in North Мacedonia 
from 2002 to 2010 studied by 
the moss biomonitoring 
technique 

Atmosphere 11(929):1-23 
(2020) (IF/2019=2,397) 
 

2. T. Stafilov, L. Barandovski, 
R. Šajn, K. Bačeva 
Andonovska 

Atmospheric Mercury 
Deposition in Macedonia from 
2002 to 2015 Determined Using 
the Moss Biomonitoring 
Technique 

Atmosphere 11(12):1379 
(2020) (IF/2019=2,397) 
 

3. T. Stafilov, Z. Špirić, M. Glad, 
L. Barandovski, K.Bačeva 
Andonovska, R. Šajn, O. 
Antonić 

Study of nitrogen pollution in 
the Republic of North 
Macedonia by moss 
biomonitoring and Kjeldahl 
method 

• Journal of 
Environmental Science and 
Health Part A 55(6) (2020), 
(IF/2019=1,724) 
 

4. RaportaruM.C, Barandovski 
L, Stojanov N, Jakimovski D,   
 

Cross sections for electron 
capture in Li 3+ + H(1S) 
collisions in Debye plasmas 

Romanian Reports in 
Physics 70(203), (2018) 
(IF/2018=1,940) 

5. Nickel S., Schröder W., 
Schmalfuss R., Saathoff M., 
Harmens H., Mils G., 
Frontasyeva M. V., 
Barandovski L., et al. 

Modelling spatial patterns of 
correlations between 
concentrations of heavy metals 
in mosses and atmospheric 
deposition in 2010 across 
Europe 

Environmental Science 
Europe 30, 53 (2018) 
(IF/2018=5,878) 

6. Stafilov T, Sajn R, 
Barandovski L, Bačeva K, 
Malinovska S. 

Moss biomonitoring of 
atmospheric deposition study of 
minor and trace elements in 
Macedonia 

Air Quality Atmosphere & 
Health,(2017) 
(IF/2017=2,297) 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. Барандовски Л., Mитревски 

Б.,  
 

Натпреварите по физика и 
учеството на ученици на 
меѓународни олимпијади по 
физика и природни науки 

Зборник на трудови од 
Меѓународна 
конференција за 
образованието по 
природни науки и 
математика Издавачи: 
Друштво на физичарите 
на Република 
Македонија, Арс Ламина 
публикации, Скопје, 
Природно-математички 
факултет во Скопје стр. 
74-80, (2018) 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1. L. Barandovski, T. 
Stafilov, M. V. 
Frontasyeva, R. Šajn, 

Moss biomonitoring 
and neutron activation 
analysis in air 
pollution and 
measurement of the 
beckround radiation 
dose rates in Republic 
of Macedonia 

International Symposium 
on In situ nuclear 
metrology as a tool for 
radioecology – 
INSINUME 2017, 24-
28.04.2017,  Ohrid, 
Macedonia 

2017 
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2. L. Barandovski Six decades of 
physics competitions 
in Мacedonia – 
challenges and 
perspectives“ 

8th Congress of the World 
Federation of physics 
competitions (WFPhC) 20-
24.02.2018, Vienna, 
Austria 

2018 

3. L. Barandovski Huge step back in 
physics education in 
Macedonia, with the 
implemenatation of 
Cambridge 
International program 
 
 
 

Међународне 
конференције о настави 
физике и сродних наука 
2019, 17-19.10.2019, 
Суботица, Србија 

2019 
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Реден број: 
 

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

1. Име и презиме Ристе Попески-Димовски 
2. Дата на раѓање 28.12.1984 
3. Степен на образование VIII (осми) 
4. Наслов на научниот степен Доктор по физички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 
Високо образование  

 
2008 

Институт за физика, 
Природно - математички 
факултет, Универзитет  
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

Магистериум  
2009 

Институт за физика, 
Природно - математички 
факултет, Универзитет  
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

Докторат   
 
2015 

Институт за физика, 
Природно - математички 
факултет, Универзитет  
Св. Кирил и Методиј - 
Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Општествени науки Физика Физика на меки 

материјали 
7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен доктор 
Подрачје Поле Област 
Општествени науки Физика физика 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

Институт за 
физика, Природно - математички 
факултет, Универзитет Св. Кирил и 
Методиј – Скопје 

Вонреден професор по Биофизика 
и општа физика 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Репетиториум по физика Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 
2. Спектроскопија Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 
3. Физика на меки материјали Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 
4. Физика за биолози Биологија/Институт за биологија, ПМФ - Скопје 
5. Општа физика за хемичари Б ниво Хемија/Институт за хемија, ПМФ - Скопје 
6.   

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Физика на меки материјали Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 
2.   

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Физика на меки материјали Физика/Институт за физика, ПМФ - Скопје 
2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. Ivana Dimitriovska, Tanja 

Olumceva, Elena Markova, 
Riste Popeski-Dimvoski et al. 

Topical gel with ethyl cellulose 
based microsponges loaded with 
clindamycin hydrochloride for 
acne treatment, Cellulose, 
10.1007/s10570-020-03283-7 

Springer . 2020 

2. Silvana Gjosevaa, Nikola 
Geskovski, Simona 
Dimchevska Sazdovska, Riste 
Popeski-Dimovski, Gjorgji 
Petruševski , Kristina 

Design and biological response of 
doxycycline loaded chitosan 
microparticles for periodontal 
disease treatment, Carbohydrate 

Elsevier, 2018 
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Mladenovska., Katerina 
Goracinova 

Polymers, 
10.1016/j.carbpol.2018.01.043 

3. Simona Dimchevska, Nikola 
Geshkovski, Riste Popeski-
Dimovski et al. 

SN-38 loading capacity of 
hydrophobic polymer blend 
nanoparticles: formulation, 
optimization and efficacy 
evaluation, Drug Development and 
Industrial Pharmacy, 
10.1080/03639045.2016.1268151 

Taylor Francis 2016 

4. Toshiro Mifune, Todor 
Mihsonov, Alber Varonov, 
Alberto Barone, Riste Popeski-
Dimovski et al. 

Tunable high-Q resonator by 
general impedance converter, 
Review of Scientific Instruments, 
10.1063/5.0041136 

Amaerican Institute of 
Physics, 2021 

5.    
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Ристе Попески-Димовски 

 
Помлад истражувач 

"Influence of biopolymer 
interactions on the drug delivery 
from chitosan-alginate colloidal 
carrier systems", NATO Science 
for Peace Project No. 978023 
(2002-2006) 

2002-2006 

2. Ристе Попески-Димовски 
 
Помлад истражувач 

Preparatio of sodium alginate 
fractions by radiation induced 
degradation and identification of 
their gelation and bioadhesive 
properties”, researcher, joined 
Macedonian-Turkish research 
project 02-226/1 (2007 – 2010, 
extended to 2012) 

2007-2012 

3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи  
11.2. Магистерски работи  
11.3. Докторски дисертации  

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. Ivana Dimitriovska, Tanja 

Olumceva, Elena Markova, 
Riste Popeski-Dimvoski et al. 

Topical gel with ethyl cellulose 
based microsponges loaded with 
clindamycin hydrochloride for 
acne treatment, Cellulose, 
10.1007/s10570-020-03283-7 

Springer . 2020 

2. Silvana Gjosevaa, Nikola 
Geskovski, Simona 
Dimchevska Sazdovska, Riste 

Design and biological response of 
doxycycline loaded chitosan 
microparticles for periodontal 

Elsevier, 2018 
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Popeski-Dimovski, Gjorgji 
Petruševski , Kristina 
Mladenovska., Katerina 
Goracinova 

disease treatment, Carbohydrate 
Polymers, 
10.1016/j.carbpol.2018.01.043 

3. Simona Dimchevska, Nikola 
Geshkovski, Riste Popeski-
Dimovski et al. 

SN-38 loading capacity of 
hydrophobic polymer blend 
nanoparticles: formulation, 
optimization and efficacy 
evaluation, Drug Development 
and Industrial Pharmacy, 
10.1080/03639045.2016.1268151 

Taylor Francis 2016 

4. Toshiro Mifune, Todor 
Mihsonov, Alber Varonov, 
Alberto Barone, Riste 
Popeski-Dimovski et al. 

Tunable high-Q resonator by 
general impedance converter, 
Review of Scientific Instruments, 
10.1063/5.0041136 

Amaerican Institute of 
Physics, 2021 

5. Riste Popeski-Dimvoski Work of adhesion between mucin 
macromolecule and calcium-
alginate gels on molecular level, 
Carbohydrate Polymers, 
10.1016/j.carbpol.2015.01.033 

Elsevier, 2015 

6. Toshiro Mifune, Todor 
Mihsonov, Alber Varonov, 
Alberto Barone, Riste 
Popeski-Dimovski et al. 

Tunable high-Q resonator by 
general impedance converter, 
Review of Scientific Instruments, 
10.1063/5.0041136 

Amaerican Institute of 
Physics, 2021 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. Ivana Dimitriovska, Tanja 

Olumceva, Elena Markova, 
Riste Popeski-Dimvoski et al. 

Topical gel with ethyl cellulose 
based microsponges loaded with 
clindamycin hydrochloride for 
acne treatment, Cellulose, 
10.1007/s10570-020-03283-7 

Springer . 2020 

2. Silvana Gjosevaa, Nikola 
Geskovski, Simona 
Dimchevska Sazdovska, Riste 
Popeski-Dimovski, Gjorgji 
Petruševski , Kristina 
Mladenovska., Katerina 
Goracinova 

Design and biological response of 
doxycycline loaded chitosan 
microparticles for periodontal 
disease treatment, Carbohydrate 
Polymers, 
10.1016/j.carbpol.2018.01.043 

Elsevier, 2018 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1. Riste Popeski-
Dimovski, Arta Veliu, 
Ahmed Jashari, Naim 
Mahmudi 

Direct encapsulation 
method for controlled 
release of €-3-[2-
(thiazol-2-
yl)hydrazinylidene]-
chroman-2,4-dione as 
promising anticancer 
substance in calcium-
linked akginate gels 

12th Conference of the 
Society of physicist of 
Macedonia 

2018 

2.     
3.     
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Прилог бр. 4 Податоци за наставниците кои изведуваат настава на студиската рограма од прв, втор и трет 
циклус на студии и за ментори на докторски трудови  

1. Име и презиме Драгана Черних 
2. Дата на раѓање 06.02.1961 год. 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на физички науки 
5. Каде и кога го завршил образованието 

односно се стекнал со научен степен  
Образование  Година  Институција  
Инженер 1985 год. Природно-математички 

факултет (ПМФ), 
Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ (УКИМ), 
Скопје 

Магистер 1995 год. Природословно-
математички факултет на 
Универзитетот во Загреб 

Доктор 2009 год. Природно-математички 
факултет (ПМФ), 
Универзитет „Св. Кирил 
и Методиј“ (УКИМ), 
Скопје 

6. Подраје, поле и област на научниот 
степен магистер  

Подрачје Поле Област 
Природно- 
математички науки 

Геофизика Сеизмологија и физика 
на внатрешноста на 
Земјата 

7. Подраје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно- 
математички науки 

Геофизика Сеизмологија и физика 
на внатрешноста на 
Земјата  

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  
ПМФ, УКИМ, Скопје Редовен професор по група предмети од 

наставно-научните области: сеизмологија и 
физика на земјината внатрешност. 
 

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. Вовед во сеизмологија Геофизика  и метеорологија, Институт за 
физика при ПМФ, УКИМ, Скопје 

2. Геофизички мерења Геофизика  и метеорологија, Институт за 
физика при ПМФ, УКИМ, Скопје 

3. Сеизмички бранови и осцилации на 
Земјата 

Геофизика  и метеорологија,  Институт за 
физика при 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. Современа сеизмометрија со телеметрија Магистер по физички науки – геофизика / 
Институт за физика при ПМФ, УКИМ, Скопје 

2.   
9.3 Список на предмети кои наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Ред. 
број 

Наслов на предметот Студиска програма/институција  

1.   
2.   

10. 
 
 
 
 
 
 

Селектирани резултати во последните пет години 
10.1 Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1. Sinadinovski C., Pekevski L., 
Dojcinovski D., Cernih D. 

Comparative analysis of strong motion (SM) 
records from the July 2017 Ohrid seismic 
sequence.  

Journal of 
Seismology (2018) 
22:1451–1467 
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2. Drogreshka, К., Chernih-
Anastasovska, D., Najdovska, 
J. 

Seismicity of Debar epicentral region. Knowledge 
International 
Journal, 28(4), 
1245-1250, (2018) 

3. Najdovska, J., Drogreshka, K., 
and Chernih-Anastasovska, D. 

Series of earthquakes in the Valandovo 
epicentral area. 

May-June 2009. 
Knowledge 
International 
Journal, 30(3), 
607-612, (2019) 

4. Milkova, K., Dumova-
Jovanovska, E., Drogreshka, K., 
Chernih-Anastasovska, D., 
Pekevski, L., Romanelli, F., 
Vaccari, F., Panza, G. F. 

Application of Neo-deterministic Analysis for 
Reliable Seismic Hazard Assessment in 
Republic of Macedonia.  

16th European 
Conference on 
Earthquake 
Engineering, 
Greece, June 18-21, 
2018. 

5. Dojcinovski D., Stojmanovska 
M., Cernih D., Dimishkovska 
B., Gjorgjeska I. 

The Impact of Griva earthquakes on 
structures demage.  

16th European 
Conference on 
Earthquake 
Engineering, 
Greece, June 18-21, 
(2018) 

10.2 
 
 
 
 
 
 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Драгана Черних − учесник Распределба на сеизмичката 
енергија при интеракција 
објект-темел-почва. 

УГД, УГД Фонд за научно-
истражувачка работа реф: 0801-
139/17, УГД Сенат реф: 0201-
165/6, 23.1.2015 - 23.1.2018 
(http://eprints.ugd.edu. 
mk/12860/) 

2. Драгана Черних− учесник  Сеизмичка повредливост на 
постоечки ѕидни 
конструкции. 

Катедра за теорија на 
конструкции на Градежен 
факултет, Скопје бр.02-2/136-
170, 1.1.2017 г. 

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

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

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

Автори Наслов Издавач/година 

1. Chernih-Anastasovska, D., 
Najdovska, J. and Drogreshka, 
K. 

Seismic activity in the Ohrid 
epicentral area in the period 
between June-September 2017  

Conference proceedings CSPM 
2018, 58-61, ISBN: 978-608-
4711-08-7 

2. Дрогрешка, К., Черних, Д. и 
Најдовска, Ј. 
 

Едукација за заштита од 
земјотрес-придобивка за во 
иднина. 

Зборник на трудови од 
меѓународна конференција за 
образованието по математика, 
физика и сродни науки, стр 152-
159, 27-28.09.2019 г., ISBN 978-
608-4711-09-4. 

11. Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии 
11.1 Дипломски работи  
11.2 Магистерски работи  
11.3 Докторски дисертации  

12. За ментори на докторски трудови селектирани резултати во последните етири/пет години 
12.1 Доказ за печатени научноистражувачки трудови во меѓународни научни списанија или меѓународни 

научни публикации во даденото поле (до шест) во последните пет години 
Ред. 
број 

Автори Наслов Издавач/година 

1.    
2.    

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 

http://eprints.ugd.edu/
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број 
1.    

12.3 Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Ред. 
број 

Автори Наслов на трудот  Меѓународен собир/ 
конференција  

1.    
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Реден број: 
 

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

1. Име и презиме Методија Најдоски 
2. Дата на раѓање 17.04.1968 
3. Степен на образование VIII степен 
4. Наслов на научниот степен Доктор на хемиски науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Високо 
образование 

1897 ПМФ-УКИМ 

Магистериум 1996 ПМФ-УКИМ 
Докторат  2000 ПМФ-УКИМ 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Природнo-
математички науки 

Хемија Хемија 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природнo-
математички науки 

Хемија Хемија 

8. Доколку е во работен однос, 
да се наведат институцијата 
каде што работи и звањето и 
областа во кои е избран 

Институција Звање и област во кои е избран и област 

ПМФ-УКИМ Редовен професор, област: неорганска хемија 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Експериментална 

неорганска хемија 
Студии по хемија – применета хемија/ПМФ-УКИМ 

2. Општа хемија Студии по биологија – биохемија и физологија/ПМФ-УКИМ 
3. Хемија Студии по физика – сите насоки/ПМФ-УКИМ 
4.   
5.   
6.   

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Проектни активности Хемија/ПМФ-УКИМ 
2. Forenzi~ka hemija Хемија/ПМФ-УКИМ 
3.  Физичко-хемиски 

анализи на траги 
Хемија/ПМФ-УКИМ 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Електрохромизам и 

електрохромни 
материјали 

Хемија/ПМФ-УКИМ 

2. Хемија на опасни 
материи 

Хемија/ПМФ-УКИМ 

3.  Експерименти од наука 
за материјалите 

Хемија/ПМФ-УКИМ 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. V. Koleva, V. 

Stefov, M. 
Najdoski, 

Characterization and 
thermal decomposition of 
Mg2KH(AsO4)2·15H2O 

J. Therm. Anal. Calorim., 127, 1911–1919 
(2017). 
https://doi.org/10.1007/s10973-016-5782-2 
 

2. Sasho Stojkovikj, 
Metodija Najdoski, 
Birhan Sefer, 
Valentin Mirčeski 

Non–enzymatic 
amperometric sensor for 
H2O2 based on MnCO3 
thin film electrodes 

Croat. Chem. Acta, 91(4), 567-575, (2018). 
https://doi.org/10.5562/cca3424 

3. Sasho Stojkovikj, 
Slobodan Oklevski 
, Om Prakash 
Jasuja, Metodija 
Najdoski 

Visualization of latent 
fingermarks on thermal 
paper: a new method 
based on nitrogen dioxide 
treatment 

Forensic Chem., 17, 567-575, (2020). 
https://doi.org/10.1016/j.forc.2019.100196 

https://doi.org/10.1007/s10973-016-5782-2
https://doi.org/10.5562/cca3424
https://doi.org/10.1016/j.forc.2019.100196
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4. M. Najdoski, S. 
Oklevski, S. 
Demiri, S. 
Stojkovikj 

Cuprous sulfide 
deposition method for 
visualization of latent 
fingermarks on unfired 
cartridge cases 

J. Chin. Chem. Soc. 67(8), 1415-1422, 2020. 
https://doi.org/10.1002/jccs.202000034 

5. Ljupčo Pejov, 
Gligor Jovanovski, 
Metodija Najdoski 

Spectroscopic evidence 
for characteristic 
hydrogen bonding pattern 
in a system with pseudo-
jahn-teller effect: the 
chromium(II) 
saccharinate hexahydrate 

Spectroscopy Letters. 53(6), 466-475, 2020. 
https://doi.org/10.1080/00387010.2020.1771738 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Методија 

Најдоски 
Multiferroic and 
magnetoelectric systems 

Hrvatska zaklada za znanost, 2015-2018,  
национален проект 

2. Методија 
Најдоски 

In silico assessment of P-
glycoprotein binding and 
transporting profile for 
cosmetics, 
pharmaceuticals, and 
other toxic xenobiotics 

Билатерален, Македонско-Словенски/2017–
2018. 

3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 9 
11.2. Магистерски работи 3 
11.3. Докторски дисертации 2 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. V. Koleva, V. 

Stefov, M. 
Najdoski, 

Characterization and 
thermal decomposition 
of 
Mg2KH(AsO4)2·15H2O 

J. Therm. Anal. Calorim., 127, 1911–1919 
(2017). 
https://doi.org/10.1007/s10973-016-5782-2 
 

2. Sasho Stojkovikj, 
Metodija 
Najdoski, Birhan 
Sefer, Valentin 
Mirčeski 

Non–enzymatic 
amperometric sensor for 
H2O2 based on MnCO3 
thin film electrodes 

Croat. Chem. Acta, 91(4), 567-575, (2018). 
https://doi.org/10.5562/cca3424 

3. V. Stefov, V. 
Koleva, A. 
Janevski, G. 
Bogoeva-Gaceva, 
M. Najdoski 

Infrared and raman 
spectra of strontium and 
barium pimelates 
monohydrates 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy, 223, 117383, 
(2019).  
https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.117383 

4. Sasho Stojkovikj, 
Slobodan 

Visualization of latent 
fingermarks on thermal 

Forensic Chem., 17, 567-575, (2020). 
https://doi.org/10.1016/j.forc.2019.100196 

https://doi.org/10.1002/jccs.202000034
https://doi.org/10.1080/00387010.2020.1771738
https://doi.org/10.1007/s10973-016-5782-2
https://doi.org/10.5562/cca3424
https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.117383
https://doi.org/10.1016/j.forc.2019.100196
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Oklevski , Om 
Prakash Jasuja, 
Metodija 
Najdoski 

paper: a new method 
based on nitrogen 
dioxide treatment 

5. M. Najdoski, S. 
Oklevski, S. 
Demiri, S. 
Stojkovikj 

Cuprous sulfide 
deposition method for 
visualization of latent 
fingermarks on unfired 
cartridge cases 

J. Chin. Chem. Soc. 67(8), 1415-1422, 2020. 
https://doi.org/10.1002/jccs.202000034 

6. Ljupčo Pejov, 
Gligor 
Jovanovski, 
Metodija 
Najdoski 

Spectroscopic evidence 
for characteristic 
hydrogen bonding 
pattern in a system with 
pseudo-jahn-teller effect: 
the chromium(II) 
saccharinate hexahydrate 

Spectroscopy Letters. 53(6), 466-475, 2020. 
https://doi.org/10.1080/00387010.2020.1771738 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. V. Koleva, V. 

Stefov, M. 
Najdoski, 

Characterization and 
thermal decomposition 
of 
Mg2KH(AsO4)2·15H2O 

J. Therm. Anal. Calorim., 127, 1911–1919 
(2017). 
IF = 2,47 
https://doi.org/10.1007/s10973-016-5782-2 
 

2. Sasho Stojkovikj, 
Metodija 
Najdoski, Birhan 
Sefer, Valentin 
Mirčeski 

Non–enzymatic 
amperometric sensor for 
H2O2 based on MnCO3 
thin film electrodes 

Croat. Chem. Acta, 91(4), 567-575, (2018). IF = 
0,81 
https://doi.org/10.5562/cca3424 

3. V. Stefov, V. 
Koleva, A. 
Janevski, G. 
Bogoeva-Gaceva, 
M. Najdoski 

Infrared and raman 
spectra of strontium and 
barium pimelates 
monohydrates 

Spectrochimica Acta Part A: Molecular and 
Biomolecular Spectroscopy, 223, 117383, 
(2019). IF = 2,93 
https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.117383 

4. Sasho Stojkovikj, 
Slobodan 
Oklevski , Om 
Prakash Jasuja, 
Metodija 
Najdoski 

Visualization of latent 
fingermarks on thermal 
paper: a new method 
based on nitrogen 
dioxide treatment 

Forensic Chem., 17, 567-575, (2020). IF = 1,91 
https://doi.org/10.1016/j.forc.2019.100196 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1. S. 
Stojkovikj, 
G.A. El-
Nagar, F. 
Firschke, M. 
Najdoski, V. 
Koleva, 
M.T. Mayer 

Novel and Facile 
Synthesis of Cu2-
xS-Based 
Electrocatalysts 
for Selective CO2 
Conversion into 
HCOOH 

71st Annual Meeting of the 
International Society of 
Electrochemistry 
“Electrochemistry towards 
Excellence”- Belgrade, 
2020. 

S. Stojkovikj, G.A. El-
Nagar, F. Firschke, M. 
Najdoski, V. Koleva, M.T. 
Mayer 

2. S. 
Stojkovikj, 
M. Najdoski, 
V. Koleva, 
M.T. Mayer 

Study of 
copper/cuprous 
sulfide composites 
as catalysts for 
electrochemical 
reduction of 
carbon dioxide 

17th International 
Conference on Carbon 
Dioxide Utilization - 
ICCDU 2019, Aachen, 
Germany, 2019 

S. Stojkovikj, M. Najdoski, 
V. Koleva, M.T. Mayer 

3. S. 
Stojkovikj, 
S. Oklevski, 
O.P. Jasuja, 
M. Najdosk 

Design of a novel 
nitrogen dioxide 
method for 
visualization of 
latent fingerprints 
on thermal paper 

3rd World conference and 
Exhibition on Forensic 
Science, Berlin, Germany, 
2019 

S. Stojkovikj, S. Oklevski, 
O.P. Jasuja, M. Najdosk 

 

https://doi.org/10.1002/jccs.202000034
https://doi.org/10.1080/00387010.2020.1771738
https://doi.org/10.1007/s10973-016-5782-2
https://doi.org/10.5562/cca3424
https://doi.org/10.1016/j.saa.2019.117383
https://doi.org/10.1016/j.forc.2019.100196
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Реден број: 
 

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

1. Име и презиме Весна Манова-Ераковиќ 
2. Дата на раѓање 10.01.1967 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на математички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се 
стекнал со научен степен 

Образование Година Институција 
Високо образование 01.03.1991 Природно-математички 

факултет -Скопје 
Магистериум 23.01.1997 Природно-математички 

факултет -Скопје 
Докторат  18.06.2001 Природно-математички 

факултет -Скопје 
6. Подрачје, поле и област на 

научниот степен магистер 
Подрачје Поле Област 
Природно-математички 
науки 

Математика Анализа и функционална 
анализа 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-математички 
науки 

Математика Анализа и функционална 
анализа 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои 
е избран 

Институција Звање и област во кои е избран 

Природно-математички факултет во 
состав на УКИМ–Скопје 

Редовен професор 
по група предмети од наставно-
научната област: анализа и 
функционална анализа 

9. Список на предмети што наставникот ги води одделно за првиот, вториот  и третиот циклус на студии 
9.1. Список на предмети што наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Вовед во комплекснa анализа Сите насоки/Институт за математика/Природно-

математички факултет 
2. Комплекснa анализа Теориска насока/Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
3. Финансиска математика Применета насока/ Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
4. Множества и логика Двопредметни студии математика-

физика/Природно-математички факултет 
5. Алгебарски структури Двопредметни студии математика-

физика/Природно-математички факултет 
6. Математичка анализа 2 Сите насоки/Институт за физика/Природно-

математички факултет 
 7. Математика со биостатистика БФН и МН/Институт за биологија/Природно-

математички факултет 
9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Теорија на дистрибуции Математички науки и примени/ Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
2. Теорија на аналитички функции Математички науки и примени/ Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
 3. Одбрани делови од финансиска и 

актуарска математика 
Применета математика-Математичка статистика, 
актуарство и математичко моделирање во 
економија/ Институт за математика/Природно-
математички факултет 

 4. Споредбено образование и 
современи образовни системи за 
математика 

Математичко образование/ Институт за 
математика/Природно-математички факултет 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Анализа за 3. циклус Математички науки и примени/ Институт за 

математика/Природно-математички факултет 
2. Дистрибуции и аналитички 

функции 
Математички науки и примени/ Институт за 
математика/Природно-математички факултет 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
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Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. Rechkoski V., Bedzeti B., 

Manova Erakovikj V. 
 

For the Fourier transform of the 
convolution in D’and  Z’ 

Journal of Advances in 
Mathematics, Vol 20, (2021), 
Khalsa Publications/2021 

2. Reckovski V., Manova 
Erkovikj V., Bedjeti B., 
Iseni E. 

For some boundary value 
problems in distributions 

Journal of Advances in 
Mathematics,  Volume 16, 
(2019),   Khalsa 
Publications/2019 

3. Reckovski V., Iseni E., 
Manova Erakovikj V. 

Some results concerning the 
analytic representation of 
convolution 
 

Математички Билтен, 42 
(LXVIII),  No. 1, (2018), 
СММ/2018 

4. Manova Erakovik V., 
Pilipovic, S., Reckovski 
V.  

Analytic representations of 

sequences in spaces, 

  

Filomat 31:7 (2017), 
University of Nis, Serbia/ 
2017 (Импакт фактор-0,695)
   

5. Reckovski V., Manova 
Erakovikj V., Iseni E.  

Convergence of sequences of 

functions in  and 

 through 
their analytic representations  

International Journal of 
Mathematics Trends and 
Technology (IJMTT), 
Published by Seventh Sense 
Research Group,  V45(2) : 62-
70/2017, (Импакт фактор-
2.53) 
 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Раководител Гранични вредности на 

аналитички функции и 
дистрибуции и апроксимации 
во смисла на дистрибуции  

Министерство за 
образование за наука/2006-
2009 

2. Учесник Апросимации во  
комплексна 
област, гранични  вредности 
на аналитички функции, 
дистрибуции и мали таласи, 
гранични проблеми 

Министерство за 
образование за наука/2006-
2009 

3. Учесник Апроксимации во реална и 
комплексна област и гранични 
вредности на аналитички 
функции 

Министерство за 
образование за наука/2000 -
2003 

4. Учесник Апроксимации во реална и 

комплексна област и  
простори 

Министерство за 
образование за наука/1997 -
2000 

5. Учесник Fibonacci проект 
 

Европска Унија/2012-2013 

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Димитровски Д., 

Манова-Ераковиќ В., 
Маркоски Ѓ. 

Математика II (за 
студентите по биологија),  

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2018, 
електронско издание  

2. Димитровски Д., 
Манова-Ераковиќ В., 
Маркоски Ѓ. 

Математика I (за студентите 
по биологија),  

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2016, 
електронско издание  

3. Оровчанец М., Манова-
Ераковиќ В., Крстеска 
Б., Марковски Ѓ. 

Збирка решени задачи по 
математичка анализа I (прв 
дел) 

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2016, 
електронско издание 

4. Оровчанец М., Манова-
Ераковиќ В., Крстеска 
Б., Марковски Ѓ. 

Збирка решени задачи по 
математичка анализа I (втор 
дел) 

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2016, 
електронско издание 

5.    
10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    



Астрономија и астрофизика                                                                                               Природно-математички факултет 
                       Институт за физика       

 
 

237 
 

3.    
4.    
5.    
6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи >20 
11.2. Магистерски работи >10 
11.3. Докторски дисертации    4 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реен. број Автори Наслов Издавач / година 
1. Rechkoski V., Bedzeti 

B., Manova Erakovikj 
V. 
 

For the Fourier transform of the 
convolution in D’and  Z’ 

Journal of Advances in 
Mathematics, Vol 20, (2021), 
Khalsa Publications/2021 

2. Reckovski V.,  Manova 
Erkovikj V., Bedjeti B., 
Iseni E. 

For some boundary value 
problems in distributions 

Journal of Advances in 
Mathematics,  Volume 16, 
(2019),   Khalsa 
Publications/2019 

3. Reckovski V., Iseni E., 
Manova Erakovikj V. 

Some results concerning the 
analytic representation of 
convolution 
 

Математички Билтен, 42 
(LXVIII),  No. 1, (2018), 
СММ/2018 

4. Manova Erakovik V., 
Pilipovic, S., Reckovski 
V.  

Analytic representations of 

sequences in spaces, 

  

Filomat 31:7 (2017), 
University of Nis, Serbia/ 
2017 (Импакт фактор-0,695)
   

5. Reckovski V., Manova 
Erakovikj V., Iseni E.  

Convergence of sequences of 

functions in  and 

 
through their analytic 
representations  

International Journal of 
Mathematics Trends and 
Technology (IJMTT), 
Published by Seventh Sense 
Research Group,  V45(2) : 62-
70/2017, (Импакт фактор-
2.53) 
 

6. Malceski R., Manova-
Erakovic V., Malceski 
A. 
 

Some inequalities in quasi 2-
normed space 

  

British Journal of 
Mathematics & Computer 
Science, 15(2): 1-9, 2016, 
Article no. BJMCS. 22885, 
SCIENCEDOMAIN 
international/2016 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. Manova Erakovik V., 

Pilipovic, S., Reckovski 
V.  

Analytic representations of 

sequences in spaces, 

  

Filomat 31:7 (2017), 
University of Nis, Serbia/ 
2017 (Импакт фактор-0,695)
   

2. Reckovski V., Manova 
Erakovikj V., Iseni E.  

Convergence of sequences of 

functions in  and 

 
through their analytic 
representations  

International Journal of 
Mathematics Trends and 
Technology (IJMTT), 
Published by Seventh Sense 
Research Group,  V45(2) : 62-
70/2017, (Импакт фактор-
2.53) 
 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

( ), 0 1pL pµ < <
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1. Reckovski V., 
Manova Erkovikj 
V., Bedjeti B., 
Iseni E. 

For some boundary 
value problems in 
distributions 

International 
Conference on 
Generalized Functions 
GF 2018, Novi Sad, 
Serbia 
 

2018 

2. Reckovski V., 
Manova Erakovikj 
V., Iseni E.  

Convergence of 
sequences of functions 

in  and 

 
through their analytic 
representations  

The Seventh  
International 
Conference  "Modern 
Trends in Science" - 
FMNS-2017, 
Blagoevgrad, Bulgaria 

2017 

3.     
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Реден број: 
 

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

1. Име и презиме СЛАЃАНА БРСАКОСКА 
2. Дата на раѓање 13.02.1973  
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на математички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година Институција 
Високо образование 
Дипл. проф. по математика 

1995 Институт за математика/ 
ПМФ, УКИМ, Скопје 

Магистериум 
М-р на математички науки 

2006  Институт за математика/ 
ПМФ, УКИМ, Скопје 

Докторат  
Д-р на математички науки 

2011 Институт за математика/ 
ПМФ, УКИМ, Скопје 

6. Подрачје, поле и област на 
научниот степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Природно-математички 
науки 

Математика Анализа и функционална 
анализа и диференцијални 
равенки во комплексна 
област 

7. Подрачје, поле и област на 
научниот степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно-математички 
науки 

Математика Анализа и функционална 
анализа и диференцијални 
равенки во комплексна 
област 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои 
е избран 

Институција Звање и област во кои е избран 

Институт за математика/ПМФ, 
УКИМ, Скопје 

Вонреден професор,  
Анализа и функционална анализа и 
диференцијални равенки 

9. Список на предмети што наставникот ги води одделно за првиот, третиот  и третиот циклус на студии 
9.1. Список на предмети што наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Диференцијални равенки 1 Математика/ПМФ, УКИМ, Скопје 
2. Диференцијални равенки 2 Математика/ПМФ, УКИМ, Скопје 
3. Парцијални и интегрални равенки Математика/ПМФ, УКИМ, Скопје 
4. Математичка анализа 1  Физика/ПМФ, УКИМ, Скопје 
5. Биостатистика Нутриционизам/Биологија, ПМФ, УКИМ, Скопје 
6. Математика со лабораториски 

пресметки 
Лабораториски биоинжинер/ 
Фармацевтски Факултет, УКИМ, Скопје 

7. Биостатистика со биоинформатика Лабораториски биоинжинер/ 
Фармацевтски Факултет, УКИМ, Скопје 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Диференцијални равенки во 

комплексна област 
Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

2. Квалитативна анализа на 
диференцијални равенки 

Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

3. Интегрални равенки со примена Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

4. Интегрални трансформации со 
примена 

Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

5. Аналитичка теорија на броеви Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

6. Хармониска анализа Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

7. Псевдоаналитички функции Математички науки и примени 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

8. Приближно решавање на 
диференцијални и парцијални 
равенки 

Применета математика-математичко моделирање 
и оптимизација/ 
ПМФ, УКИМ, Скопје 

9. Диференцијални и диференцни 
равенки во економија 

Математичка статистика, актуарство и 
математичко моделирање во економија/ 
ПМФ, УКИМ, Скопје 
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10. Методика на наставата по ма-
тематика за основно образование 

Математичко образование во основно и средно 
училиште/ ПМФ, УКИМ, Скопје 

11. Методика на наставата по 
математика за средно образование 

Математичко образование во основно и средно 
училиште/ ПМФ, УКИМ, Скопје 

12. Откривање и работа со надарени 
ученици 

Математичко образование во основно и средно 
училиште/ ПМФ, УКИМ, Скопје 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Диференцијални равенки - 

напредно ниво 
Математички науки и примени 
/УКИМ, Скопје 

2. Операторски диференцијални 
равенки и обопштени аналитички 
функции - напредно ниво 

Математички науки и примени 
/УКИМ, Скопје 

3. Парцијални и интегрални равенки, 
напредно ниво 

Математички науки и примени 
/УКИМ, Скопје 

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. S. Brsakoska One Theorem For A Special Type Of Vekua 

Equation 
Proceedings of CODEMA 
2020, pp.255-260 (2021) 

2. S. Brsakoska A Contribution To The Linearization Of The 
Vekua Equation 

Proceedings of CODEMA 
2020 
pp.369-373 (2021) 

3. S. Brsakoska Zeros of the Solutions in Some Cases of the 
Linear Nonhomogenous Vekua Equation. 

IOSR Journal of 
Mathematics (IOSR-JM), 
17(2), (2021): pp. 61-65. 

4. S. Brsakoska, 
A.Malceski 

Extension of two sided branch 2-subspace and 
some extensions of hahn - banach type for 
skew-symmetric 2- linear functionals defined 
on it 

Proceedings of CODEMA 
2020 
pp. 261-286 (2021) 

5. S. Brsakoska, 
A.Malceski,  

Extension of one sided branch 2-subspace and 
some extensions of hahn - banach type for 
skew-symmetric 2- linear functionals defined 
on it 

Proceedings of CODEMA 
2020 
pp. 287-310 (2021) 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Институт за математика, 

ПМФ, Скопје, 
раководител проф. д-р 
Ирена Стојковска 

  

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. С. Брсакоска Диференцијални равенки 2 УКИМ, 2021 
2. С.Брсакоска, 

А.Малчески 
Теорија и примени на n-
нормирани простори 

УКИМ, 2021 

3. Р. Малчески, А.Малчески,  
С.Брсакоска,Т.Димовски,  
З. Мисајлески 

МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ С6- 
книга шеста за работа со 
учениците од средното 
образование 

Армаганка, Скопје 2019. -
330 стр.  
ISBN 978-608-4904-85-4 

4. Р. Малчески,А. Малчески, 
С.Брсакоска,Т.Димовски, 
З. Мисајлески 

МАТЕМАТИЧКИ ТАЛЕНТ С8 Армаганка, Скопје 2020. -
219 стр.  
ISBN978-608-4904-60-1 

5. A. Malcheski, S.Brsakoska 
R. Malcheski, D. Velinov 
S. Atanasova, P. Dimovski 
T. Dimovski, S. Malcheski 
A. Dimovska, K. Anevska  
M. Glavche, V. Andova 
Z. Misajlevski 
 

Mathematical Olympiads 2017 
 
Short list IMO, IMO, APMO, 
EMC, MeMO, IGO, Middle 
European mathematical Olym-
piad, EGMO, BMO, JBMO, 
Iberian Mathematical Olympiad, 
Baltic way, Nordic mathematical 
contest, Benelux mathematical 
Olympiad,  and other 

Армаганка, Скопје 2020. 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

http://armaganka.org.mk/uploads/books/9Vt3HhfhrU-MXH1ozC6pNg.pdf
http://armaganka.org.mk/uploads/books/9Vt3HhfhrU-MXH1ozC6pNg.pdf
http://armaganka.org.mk/uploads/books/9Vt3HhfhrU-MXH1ozC6pNg.pdf
http://armaganka.org.mk/uploads/books/9Vt3HhfhrU-MXH1ozC6pNg.pdf
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1. С. Брсакоска, 
С. Малчески 

Некои последици на 
Питагоровата теорема 

Нумерус, 44/4 (2019) 

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 7 
11.2. Магистерски работи / 
11.3. Докторски дисертации / 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реен. број Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1.     
2.     
3.     
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Реден број: 
 

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

1. Име и презиме Валентина Миовска 
2. Дата на раѓање 28.09.1970 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор на математички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 
Високо образование 1993 ПМФ 
Магистериум 2002 ПМФ 
Докторат  2008 ПМФ 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Математика Поле Алгебра Област  Векторско 
вредносни структури 

Општествени науки   
7. Подрачје, поле и област на научниот 

степен доктор 
Подрачје Математика Поле Алгебра Област  Векторско 

вредносни структури 
Општествени науки   

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

Природно-математички факултет Редовен професор/oбласт Алгебра 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Алгебра 1 Математика/ПМФ 
2. Алгебра 2 Математика/ПМФ 
3. Конечна математика Математика /ПМФ 
4. Теорија на броеви Математика и математика-физика/ПМФ 

5. Евклидска геометрија Математика-физика и Математика-
информатика /ПМФ 

6. Oдбрани делови од алгебра Математика-физика/ПМФ 
7. Одбрани делови од геометрија Математика-физика/ПМФ 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1. Oдбрани делови од алгебра Математика /ПМФ 
2. Теорија на полугрупи Математика /ПМФ 
3. Алгебарски n-арни структури Математика /ПМФ 
4. Универзална алгебри и примени Математика /ПМФ 
5. Методички практикум по алгебра Математичко образование /ПМФ 

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1.   
2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 

1. D. Leshkovski, V. Miovska Solving trigonometric equations 
in primary school? 

IBU International Journal 
of Technical and Natural 
Sciences 1 (2) (2020), 43-
52 

2. V. Celakoska-Jordanova, V. 
Miovska 

Free power-associative n-ary 
groupoids 

Mathematica Slovaca, 69 
(1) (2019),71-80 

3. V. Celakoska-Jordanova, E. 
Celakoska, V. Miovska  

Free power-semicommutative 
ternary grupoids 

Matematički Bilten 42 (2) 
(2018) 35−48 

4. V. Miovska, V. Celakoska-
Jordanova, B. Davvaz Vector valued hyperstructures 

Kragujevac Journal of 
Mathematics, 42 (2) 
(2018), 257−271 

5. V. Miovska, V. Celakoska-
Jordanova 

A note on compatible binary 
relations on vector valued 
hypersemigoups 

Matematički Bilten 41 (2) 
(2017) 39−45 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
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1. Акад. Дончо Димовски 
(раководител) и други 

Алгебарски, тополошки и 
комбинаторни проблеми МАНУ/2017-2019 

2. Акад. Дончо Димовски 
(раководител) и други 

Алгебарски и комбинаторни 
проблеми со примени 

МАНУ и САНУ/2014-
2016 

3. Акад. Дончо Димовски 
(раководител) и други 

Алгебарски, тополошки и 
комбинаторни проблеми МАНУ/2014-2016 

4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 

1. Д. Лешковски, В. Миовска 
Геометриски докази за 
ирационалност на некои 
квадратни корени 

Математички омнибус 6 
(2019) 9-22 

2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи   18 
11.2. Магистерски работи   2 
11.3. Докторски дисертации  

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1. V. Celakoska-Jordanova, V. 
Miovska 

Free power-associative n-ary 
groupoids 

Mathematica Slovaca, 69 
(1) (2019),71-80 

2. V. Celakoska-Jordanova, E. 
Celakoska, V. Miovska  

Free power-semicommutative 
ternary grupoids 

Matematički Bilten 42 (2) 
(2018) 35−48 

3. V. Miovska, V. Celakoska-
Jordanova, B. Davvaz Vector valued hyperstructures 

Kragujevac Journal of 
Mathematics, 42 (2) 
(2018), 257−271 

4. V. Miovska, V. Celakoska-
Jordanova 

A note on compatible binary 
relations on vector valued 
hypersemigoups 

Matematički Bilten 41 (2) 
(2017), 39−45 

5. V. Miovska, D. Dimovski A characterization of 
generalized (m+k, m)-bands 

International Journal of 
Algebra, 10 (2016), no. 10, 
469-475. 

6. V. Miovska, D. Dimovski Structural description of 
generalized  (m +k, m) -bands 

International Journal of 
Algebra, 10 (2016), no. 7, 
335-341. 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 

1. V. Celakoska-Jordanova, V. 
Miovska 

Free power-associative n-ary 
groupoids 

Mathematica Slovaca, 69 
(1) (2019),71-80 

2. V. Miovska, V. Celakoska-
Jordanova, B. Davvaz Vector valued hyperstructures 

Kragujevac Journal of 
Mathematics, 42 (2) 
(2018), 257−271 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1. D. Leshkovski, V. 
Miovska 

Solving trigonometric 
equations in primary 
school? 

International conference of 
applied sciences, 
engineering and 
mathematics (ICASEM 

2020 
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2020), 4-6 June 2020, 
online conference 

2. Д. Лешковски, В. 
Миовска 

Геометриски докази 
на некои 
неравенства 

Меѓународна 
конференција за 
образованието по 
математика, физика и 
сродни науки 

2019 

3.     
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Реден број: 
 

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

1. Име и презиме ЃОРЃИ МАРКОСКИ 
2. Дата на раѓање 4.XII-1973 
3. Степен на образование VIII 
4. Наслов на научниот степен Доктор по математички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал 
со научен степен 

Образование Година Институција 
Високо образование 1997 Институт за  

математика, ПМФ,  
УКИМ, Скопје 

Магистериум 2004 Институт за  
математика, ПМФ,  
УКИМ, Скопје 

Докторат  2009 Институт за  
математика, ПМФ,  
УКИМ, Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје Поле Област 
Природно – 
математички науки 

Математика Топологија 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје Поле Област 
Природно – 
математички науки 

Математика Топологија 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран 

Институт за  
математика, ПМФ,  
УКИМ, Скопје 

Редовен професор, предмети од 
областа на топологија и применета 
математика 

 
9. 

Список на предмети што наставникот ги води одделно за првиот, третиот  и третиот циклус на студии 
9.1. Список на предмети што наставникот ги води на првиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма/институција 
1. Компјутерски апликации Студии по математика, Студии по физика/ ПМФ, 

УКИМ, Скопје 
2. Репетиториум по математика Студии по математика, ПМФ, УКИМ, Скопје 
3. Програмски пакети во математика 1 Студии по математика/ Институт за математика, 

ПМФ, УКИМ, Скопје 
4. Програмски пакети во математика 1 Студии по математика-физика/ПМФ,  

УКИМ, Скопје 
5. Примена на компјутерите во 

наставата по математика 1 
Студии по математика/ Институт за математика, 
ПМФ, УКИМ, Скопје 

6. Примена на компјутерите во 
наставата по математика 1 

Студии по математика/ПМФ, УКИМ, Скопје 

 7.   
 8.   
9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма/иинституција 
1. Компјутерите во наставата по 

математика 
 

Математичко образование за основно и средно 
училиште 
/ПМФ, УКИМ, Скопје 

2.   
 3.    
9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма/иинституција 
1. Извори на математички знаења и 

нивна примена 
Докторски студии по математички науки и 
примени//ПМФ, УКИМ, Скопје 

2. Нелинеарни системи од 
фракциски ред - напредно ниво  

 

Докторски студии по математички науки и 
примени//ПМФ, УКИМ, Скопје 

  3.   
10. Селектирани резултати во последните пет години 

10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 
Реден  
број 

Атрети Наслов Издавач /  година 
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1. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparison of different 
numerical methods for 
fractional differential 
equations," Bulletin 
Mathématique 42, 61-74 
(2018). 

Union of Mathematicians of 
Macedonia, 2018 

2. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparative Analysis of 
Different Numerical Methods 
for Fractional Lorenz 
System," Proceedings of the 
12th Conference of the 
Society of Physicists of 
Macedonia, pp. 24 - 27 
(2018). 

Society of Physicists of 
Macedonia, 2-18 

3. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparison of two 
numerical methods for 
fractional-order Rӧssler 
system," Bulletin 
Mathématique 44, 2020 (in 
press). 

Union of Mathematicians of 
Macedonia, 2020 

4. Gjorgji Markoski  BIFURCATION ANALYSIS 
OF FRACTIONAL ORDER 
RÖSSLER SYSTEM, 

Mat. Bilten 
42(LXVIII) No. 1  2018(27-
36) 

5.    
10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 

Реден 
број 

Атрети Наслов Издавач / година 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

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

Атрети Наслов Издавач / година 

1. Т. Ѓорѓијевски, Л. 
Филиповска, Ј. Маркоска, 
Ѓ. Маркоски 

Прирачник по математика 
за учениците од 15 и 16 
годишна возраст, нивните 
наставници и родители 

БРО, 2015 

2. Димитровски Д., Манова-
Ераковиќ В., Маркоски Ѓ. 

Математика II (за 
студентите по биологија),  

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2018, 
електронско издание  

3. Димитровски Д., Манова-
Ераковиќ В., Маркоски Ѓ. 

Математика I (за 
студентите по биологија),  

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2016, 
електронско издание  

4. Оровчанец М., Манова-
Ераковиќ В., Крстеска Б., 
Маркоски Ѓ. 

Збирка решени задачи по 
математичка анализа I (прв 
дел) 

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2016, 
електронско издание 

5. Оровчанец М., Манова-
Ераковиќ В., Крстеска Б., 
Маркоски Ѓ. 

Збирка решени задачи по 
математичка анализа I (втор 
дел) 

Универзитет “Св.Кирил и 
Методиј” – Скопје/ 2016, 
електронско издание 

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Атрети Наслов Издавач / година 
1. Jasmina Markoska, Gjorgji 

Markoski 
GEOMETRICAL SOLVING 
OF SOME SYSTEMS OF 
EQUATIONS 

Mat. Bilten 
Vol. 40(LXVI) No. 2 2016 
(71-80) 

2. Jasmina Markoska, Gjorgji 
Markoski 

EXAMINATION OF THE 
STUDENTS’ PREVIOUS 
KNOWLEDGE BEFORE 
AND AFTER THE FIRST 
YEAR OF SECONDARY 
EDUCATION 

Mat. Bilten 
Vol. 40(LXVI) No. 2 2016 
(81-94) 

3.    
4.    
5.    

http://im-pmf.weebly.com/uploads/5/8/9/8/58988609/3-gjmarkoski.pdf
http://im-pmf.weebly.com/uploads/5/8/9/8/58988609/3-gjmarkoski.pdf
http://im-pmf.weebly.com/uploads/5/8/9/8/58988609/3-gjmarkoski.pdf
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6.    
11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   

11.1. Дипломски работи                       5  
11.2. Магистерски работи                     0  
11.3. Докторски дисертации                 0  

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реен. број Атрети Наслов Издавач / година 
1. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparison of different 
numerical methods for 
fractional differential 
equations," Bulletin 
Mathématique 42, 61-74 
(2018). 

Union of Mathematicians of 
Macedonia, 2018 

2. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparative Analysis of 
Different Numerical Methods 
for Fractional Lorenz 
System," Proceedings of the 
12th Conference of the 
Society of Physicists of 
Macedonia, pp. 24 - 27 
(2018). 

Society of Physicists of 
Macedonia, 2-18 

3. 

Y. Seferi, G. Markoski, and 
A. Gjurchinovski 

"Comparison of two 
numerical methods for 
fractional-order Rӧssler 
system," Bulletin 
Mathématique 44, 2020 (in 
press). 

Union of Mathematicians of 
Macedonia, 2020 

4. Gjorgji Markoski  BIFURCATION 
ANALYSIS OF 
FRACTIONAL ORDER 
RÖSSLER SYSTEM, 

Mat. Bilten 
42(LXVIII) No. 1  2018(27-
36) 

5. Gjorgji Markoski, Abdulla 
Buklla 

On Product of Spaces of 
Quasicomponents 

Filomat 31:20 (2017), 6307–
6311 

6. A. Buklla, Gј. Markoski 
 

Proximately chain refinable 
functions 

Hacettepe Journal of 
Mathematics and Statistics 48 
(5), 1437-1442 
 

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Атрети Наслов Издавач / година 
1. Gjorgji Markoski, Abdulla 

Buklla 
On Product of Spaces of 
Quasicomponents 

Filomat 31:20 (2017), 6307–
6311 

2. A. Buklla, Gј. Markoski 
 

Proximately chain refinable 
functions 

Hacettepe Journal of 
Mathematics and Statistics 48 
(5), 1437-1442 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
Реден број Атрети Наслов на трудот Меѓународен собир/ 

конференција 
Година 

1.     
2.     
3.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://im-pmf.weebly.com/uploads/5/8/9/8/58988609/3-gjmarkoski.pdf
http://im-pmf.weebly.com/uploads/5/8/9/8/58988609/3-gjmarkoski.pdf
http://im-pmf.weebly.com/uploads/5/8/9/8/58988609/3-gjmarkoski.pdf
http://im-pmf.weebly.com/uploads/5/8/9/8/58988609/3-gjmarkoski.pdf
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Реден број: 
 

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

1. Име и презиме Ванчо Чабуковски 
2. Дата на раѓање 15.06.1960 
3. Степен на образование ISCED 8-2011 
4. Наслов на научниот степен доктор по информатички науки 
5. Каде и кога го завршил 

образованието, односно се стекнал со 
научен степен 

Образование Година Институција 
Високо образование 1984 ПМФ Скопје 
Магистериум 1990 ЕТФ Скопје 
Докторат  2001 ПМФ Скопје 

6. Подрачје, поле и област на научниот 
степен магистер 

Подрачје 
Природно-математички 
науки 

Поле 
Информатика 

Област 
Информатика 

7. Подрачје, поле и област на научниот 
степен доктор 

Подрачје 
Природно-математички 
науки 

Поле 
Информатика 

Област 
Информатика 

8. Доколку е во работен однос, да се 
наведат институцијата каде што 
работи и звањето и областа во кои е 
избран 

Институција Звање и област во кои е избран и 
област 

ПМФ Скопје Редовен професор по 
информатика, развивање на 
софтвер и бази на податоци, 
програмски јазици и системи, 
информациони системи и 
програмирање 

9. Список на предмети што 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 

Реден број Наслов на предметот Студиска програма и институција 
1. Основи на програмирање Информатика / ПМФ - УКИМ 
2. Вовед во информатички технологии Информатика / ПМФ - УКИМ 
3. Софтверско инженерство Информатика / ПМФ - УКИМ 
4. Објектни и визуелно програмирање Информатика / ПМФ - УКИМ 
5. Структури на податоци Информатика / ПМФ - УКИМ 
6. Алгоритми Информатика / ПМФ - УКИМ 

9.2.  Список на предмети што наставникот ги води на вториот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1.   
2.   

9.3. Список на предмети што наставникот ги води на третиот циклус на студии 
Реден број Наслов на предметот Студиска програма иинституција 
1.   
2.   

10. Селектирани резултати во последните пет години 
10.1. Релевантни печатени научни трудови (до пет) 

Реденброј Автори Наслов Издавач /  година 
1. Cabukovski, V., Golubovski, 

R., Temjanovski, R., 
LEARNING REPOSITORY 
ADAPTIBILITY IN AN AGENT 
BASED UNIVERSITY 
ENVIRONMENT,  

International Journal of 
Computer Science & 
Information Technology 
(IJCSIT), Volume 8, No 
3, pp. 103-118, 2016. 

2. Cabukovski, V., Ademi, V., 
Golubovski R.  

ALBANIAN-SPEAKING BLIND 
USER INTERFACING MODEL, 

International Journal of 
Electronics and Electrical 
Engineering (IJEEE), 
Volume 5, No 1, pp. 66-
70,  2017. 

3. Petrova, M., Cabukovski, V., 
Golubovski, V.,  

SUPPORTING EDUCATION IN 
MATH SCIENCES WITH A LOW-
BUDGET LMS SAKAI 

Matematichki Bilten, 
Volume 40, No 2, pp. 95-
108, 2016. 

4. Cabukovski, V. ALIGNING THE COBIT AND 
ITIL FRAMEWORKS INTO AN 
ACADEMIC SCIENCE 
EDUCATION CURRICULA 

In Conference 
Proceedings, International 
Conference New 
Perspectives in Science 
Education, Florence, 5th 
Edition, Ed. Pixel, 2016. 
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5. Cabukovski, V., Temjanovski, 
R., Golubovski, R.,  

THE UNIVERSITY LIBRARY 
INFORMATION SYSTEM 
ADAPTIBILITY IN AN 
INTELLIGENT BASED 
UNIVERSITY ENVIRONMENT  

In Proceedings TIO 2016, 
6th International 
Conference Technics and 
Informatics in Education, 
Faculty of Technical 
Sciences, Cacak, Serbia, 
2016. 

10.2. Учество во научно-истражувачки национални и меѓународни проекти (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1. Чабуковски, В., Адеми, В. Развој на систем за издвојување 

(екстракција) на стручни термини 
од текстови на македонски и 
албански јазик  

ПМФ, УКИМ Скопје и 
ФПМН, ДУТ Тетово, 2016 

2. Чабуковски, В., Голубовски 
Р. 

Развој на техники и методи за 
автоматска анализа на сентимент за 
научно истражувачки и 
апликативни цели 

ПМФ, УКИМ Скопје и 
ПИФ Нова Инвестмент, 
2016. 

3.    
4.    
5.    

10.3. Печатени книги во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

10.4. Печатени стручни трудови во последните пет години (до пет) 
Реденброј Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

11.  Менторства на додипломски, магистерски и докторски студии   
11.1. Дипломски работи 60 
11.2. Магистерски работи 1 
11.3. Докторски дисертации 3 

12.  Селектирани резултати во последните пет години 
12.1. За ментори на докторски трудови: доказ за објавени шест научни трудови во референтна научна 

публикација (чл. 136 став (8) од ЗВО) 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

12.2. Доказ за најмалку два печатени научно-истражувачки трудови во меѓународни научни списанија со 
импакт фактор во даденото поле во последните пет години 
Реден број Автори Наслов Издавач / година 
1. Cabukovski, V., Golubovski, 

R.,  
AN ADAPTIVE COURSE 
MATERIALS SELECTION 
INTO A MULTI-AGENT 
BASED E-LEARNING 
SYSTEM, 

International Journal of 
Computer Applications, 
144(8), pp. 4-8, 2016. 

2. Cabukovski, V., Golubovski, 
R.,   

A WEB-BASED  
LABORATORY SUBSYSTEM 
FOR SERUM ANTIBODY 
SPECIFICITY ANALYSIS IN 
A LABORATORY 
INFORMATION SYSTEM, 

International Journal of 
Computer Applications, 
144(8), pp. 1-3, 2016. 

12.3. Доказ за најмалку три учества на меѓународни собири во последните четири години 
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Реден број Автори Наслов на трудот Меѓународен собир/ 
конференција 

Година 

1. Ademi, V., Cabukovski, 
V., Ademi, L.,   

A NEW USER-
INTERFACE MODEL 
FOR ALBANIAN-
SPEAKING BLIND 
AND VISUALLY 
IMPAIRED SCIENCE 
STUDENTS 

International Conference 
New Perspectives  in 
Science Education, 
Florence, Italy. 

2016 

2. Cabukovski, V., 
Temjanovski, R., 
Golubovski, R., 

ADAPTIBILITY IN 
AN INTELLIGENT 
BASED UNIVERSITY 
ENVIRONMENT 

6th International 
Conference Technics and 
Informatics in Education, 
Faculty of Technical 
Sciences, Cacak, Serbia. 

2016 

3.     
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Прилог бр. 5 
 
Додаток на диплома 
 
 
 
                         Природно-математички факултет  
 
                                                                                                    Бр.диплома: 

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 
Дипломиран инженер по физика – астрономија и 
астрофизика 
 

2.3. Име на студиската програма, 
односно главно студиско подрачје, поле 
и област на студиите 

Име: Астрономија и астрофизика 
Подрачје: Природно-математички науки  
Поле: 101 Астрономија, 103 Физика 
Област: 10100 Астрономија, 10104 Астрофизика, 10300 Физика 

2.4. Име и статус на 
високообразовната/научната установа 
која ја издава дипломата 

Универзитет„ Св.Кирил и Методиј“, Природно-математички 
факултет, Скопје. Решение за акредитација од Одборот за 
акредитација Сл.12-299, 300, 301, 302, 303, 304/1 од 28.11.2012 
г. и Решение за почеток со работа од МОН бр.13-9101/4 од 
14.08.2013 г.  

2.5. Име и статус на 
високообразовната/научната установа 
(доколку е различна) која ја 
администрира дипломата 

 / 

2.6. Јазик на наставата Македонски јазик   

3. Податоци за степен (циклус) на квалификацијата 
3.1. Вид на квалификацијата 
(академски/стручни студии) Академски студии  

3.2. Степен (циклус ) на квалификацијата Прв циклус  
3.3. Траење на студиската програма: 
години и ЕКТС кредити 4 години / 8 семестри / 240 кредити  

3.4. Услови за запишување на студиската 
програма 

Завршено четиригодишно средно образование со државна 
/меѓународна  матура/ училишна матура во гимназиско 
образование или завршен испит по завршено соодветно стручно 
средно образование со четиригодишно траење , училишна 
матура или завршен испит по завршено соодветно стручно 
средно образование со четиригодишно траење,  завршено 
четиригодишно средно образование во претходните учебни 
години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале 
државна матура, завршено више или високо образование.  

4. Податоци за содржините и постигнатите резултати 
4.1. Начин на студирање (редовни, 
вонредни) Редовен / вонреден 
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1Додаток на 4.3 е Уверението за положени испити 

4.2. Барања и резултати на студиската 
програма 

Студиите се целосно реализирани и завршуваат со успешно 
положени најмалку 39 испити и освоени најмалку 240 кредити и 
изработен и одбранет дипломски труд. 
Знаење и вештини: Поседува знаење од математика, 
математички методи во физиката, компјутерска физика, 
нумеричка анализа и анализа на податоци, како и знаење и 
разбирање на класичната физика, теориската физика, атомската 
и нуклеарната физика, астрономијата и астрофизиката. Има 
знаење и способност да осмислува експерименти од разни 
области на физиката, да прави мерења, пресметки и добива 
резултати, да прави анализа на резултатите и изведува 
заклучоци. Знае да опише, анализира и толкува резултати 
добиени од: лабораториски астрофизички експерименти, 
астрономски набљудувања или од обработка на податоци од 
астрономски бази. Оспособен е да прави теориски истражувања 
и моделирање на структурата на ѕвездите и решавање на 
нумерички проблеми од областа на теориските астрофизички 
истражувања. Со своето формално или неформално вклучување 
во образованието во училиштата го збогатува образованието по 
астрономијата и астрофизиката и по другите природни науки.   
Подетални информации на веб стрaната: www.pmf.ukim.edu.mk  

4.3. Податоци за студиската програма 
(насока, модул, оценки, ЕКТС кредити)[1] 

Видете го приложеното Уверение за положени испити и целосно 
реализирана студиска програма 
Студентот изработил и одбранил дипломски труд на тема: 
 
 
 
 
Ментор: 

4.4. Систем на оценување (шема на 
оценки и критериуми за добивање  на 
оценките) 

   
Критериуми: 

 Постигнати резултати на прв и 
втор колоквиум / испит 

 Присуство и активност на 
предавања и вежби 

 Учество на проект или 
изработка на стручен труд 
Оцената 5 (пет) е негативна 
оценка 

до 50 бода 5 пет F 
од 51-60 бодови 6 шест E 
од 61-70 бодови 7 седум D 
од 71-80 бодови 8 осум C 
од 81-90 бодови 9 девет B 

од 91-100 
бодови 10 десет A 

4.5. Просечна оценка во текот на 
студиите   

5. Податоци за користење на квалификацијата 

5.1. Пристап до понатамошни студии Студентот може да продолжи со студии на втор циклус студии  
5.2. Професионален статус (ако е 
применливо) 

Со завршувањето на оваа студиска програма, студентите не 
добиваат професионален статус.  

6. Дополнителни информации 
6.1. Дополнителни информации за 
студентот Успешно реализирана пракса   

6.2. Дополнителни информации за 
високообразовната установа 

Природно - математички  факултет 
ул. “Архимедова” бр.3, 1000 Скопје 
Тел. ++389 (2) 3119 279 
e-mail: pmf@pmf.ukim.mk 
web: www.pmf.ukim.edu.mk 

7. Заверка на додатокот на дипломата 

7.1. Датум и место  

7.2. Име и потпис  

7.3. Функција на потписникот 
                           
                        
                        декан                                                 ректор 
 
 
 7.4. Печат                      
                  печат на единицата                         печат на УКИМ 
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Прилог бр. 6 

Статут на вискообразовната установа (на УКИМ и на единицата) – линк до веб-
страниците  

Статут на УКИМ: 

 http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/264_STATUT_UKIM-6.6.2019.pdf 

 Статут на Природно – математичкиот факултет во Скопје: 

https://drive.google.com/file/d/16T36YU1SauxjWrtDUs2K53lGBScgIJWD/view 

Извештај од последната самоевалуација (на УКИМ и на единицата ) – линк до веб-
страниците: 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/web/pages/samoevaluacija 

    Директниот линк до pdf-документот од последниот извештај за периодот 2016-2018 е: 

https://drive.google.com/file/d/1zqge-HxMpmCPv3-llRGIrxse6qGCRid2/view?usp=sharing 

 

 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/web/pages/samoevaluacija
https://drive.google.com/file/d/1zqge-HxMpmCPv3-llRGIrxse6qGCRid2/view?usp=sharing
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Прилог бр. 7 

Копија од Решението за акредитација на високообразовната установа, издадено од 
Одборот за акредитација и евалуација на високото образование на Република Северна 
Македонија 
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Прилог бр. 8 

Копија од Решението за исполнување на услови за почеток со работа на студиската 
програма, издадено од Министерството за образование и наука на Република Северна 
Македонија  
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